جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية مكتب قنا شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1ايليا اديب خليل عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6147ورقم
قيد  53956رئيسى آخر عن اتيليه لتأجير فساتين افراح ,بجهة محافظة قنا نقاده_بندر نقاده_ش.السلم متفرع
من ش 23.يوليو_ بملك/مينا عبدالشهيد سامى
 - 2طه حسين محمدالصغير محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6112ورقم قيد  95242رئيسى آخر عن ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا كرم عمران  -بملك  /عبده محمد
الصغير
 - 3احمد فتحى يسين سيد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6116ورقم
قيد  98199محل رئيسى عن بيع بقاله ,بجهة محافظة قنا الزوايده  -بملك  /فتحى يسين سيد
 - 4منتصر كمال حجاجى الصغير تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6119ورقم قيد  98200محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -الحميدات  -نجع جريو  -بملك /
سيد محمد عبدالمعطى
 - 5عبدالناصر احمد موسى حسن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6120
ورقم قيد  98201محل رئيسى عن بيع بقالة جملة وقطاعى ,بجهة محافظة قنا البراهمه_نجع جودة_بملك/هاله
بدرى امبارك
 - 6سعد معروف احمد عليان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6122
ورقم قيد  98202محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا بندر قنا_ الحميدات_ نجع
العمدة_ بملك  /سعد عبدربه عبدالرحيم
 - 7على محمود على محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6124ورقم
قيد  98203محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا البراهمه على حسن  -ملك /
محمود على محمد موسى
 - 8احمد محمد حسن حامد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6130
ورقم قيد  98204محل رئيسى عن معرض موبليات ,بجهة محافظة قنا هو_بملك /محمد حسن حامد
 - 9نعمه ناجح على عباس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6135ورقم
قيد  98205محل رئيسى عن بيع وتربيه دواجن ,بجهة محافظة قنا نجع ابوالسعود  -بملك  /هاله عبدالعاطى
ابو راضى
 - 10جمال ابوالوفا محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6137
ورقم قيد  98206محل رئيسى عن قطع غيار مستخدم وحديد كريتال ,بجهة محافظة قنا الكلحين -نجع الحمره
 بملك  /حماده حامد محمد - 11محمد راضى شرقاوى محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6140ورقم قيد  98207محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الهيشة  -بملك  /جاد
هاشم احمد
 - 12السيد محمد السيد عثمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6142
ورقم قيد  98208محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الهيشة  -بملك  /عبدالعزيز
محمد عبدالجواد
 - 13ام هاشم نصر على حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6143
ورقم قيد  98209محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش المعتقل -بملك/
خيرى عبدالهادى محمود
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 - 14سامح حسن على احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6144ورقم
قيد  98210محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا العطيات  -بملك  /ياسر احمد رجب
 - 15محمود بهيج صديق محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6148
ورقم قيد  98211محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا نجع عزوز  -ملك  /فهد
عطاا احمد عبدلي
 - 16محمود بهيج صديق محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6148
ورقم قيد  98211محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية شارع المركز بندر دشنا بملك  /احمد جمال فتوح عن نشاط مكتب استثمار عقارى افتتح فى 2010-5-1
واغلق فى  2020-7-20واودع  1784وقيد برقم  64738سجل تجارى قنا
 - 17هيام الكريم فهيم عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6150
ورقم قيد  98212محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا ش المعتقل  -بملك/
صدام محمد عبدالظاهر محمد
 - 18هيام الكريم فهيم عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6150
ورقم قيد  98212محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه
ش المعتقل  -بملك صدام محمد عبدالظاهر عن نشاط مكتب مقاولت عموميه قيد برقم  40889افتتح فى
 2021-12-2واغلق فى  2022-3-13مكتب غرفه قنا
 - 19محمد خميس ابوالمجد محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6151ورقم قيد  98213محل رئيسى عن مغسله سيارات ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -الترعه
الضمرانية حوض ابواسماعيل  -ملك  /محمد ومصطفى على عبيد
 - 20زينب احمد عبادى محمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6152
ورقم قيد  98214محل رئيسى عن بيع اقمشة وستاير وتنجيد ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -بجوار قاعة نغم
خلف الثانوية بنات  -بملك  /حسن احمد على
 - 21وائل احمد امين احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6153ورقم
قيد  98215محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -ش مصر اسوان السريع  -بملك  /شاذلى
عبدالنعيم قابيل
 - 22ساره محمد خليل عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6155
ورقم قيد  98216محل رئيسى عن محل بيع قطع غيار سيارات جديد ,بجهة محافظة قنا بندر قفط  -ش.
الديكوفيل الغربى  -بملك  /روحيه ابوالحسن دردير
 - 23ساره محمد خليل عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6155
ورقم قيد  98216محل رئيسى عن محل بيع قطع غيار سيارات جديد ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية بندر قفط شارع مصطفى كامل بملك  /نصرالدين محمد ابراهيم عن نشاط مكتب توريدات عمومية افتتح
فى  2018-7-19واغلق فى  2021-12-15واودع  5666وقيد برقم  78370سجل تجارى قنا
 - 24جمال محمد الراوى موسى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6156
ورقم قيد  98217محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية ,بجهة محافظة قنا العطيات الغرابوه قبلى  -بملك /
اشرف جبريل محمود جاد الكريم
 - 25ست ابوها عبدالنبى عبدا عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  6157ورقم قيد  98218محل رئيسى عن محل لبيع البقالة ,بجهة محافظة قنا الزوايدة  -بملك  /موافى
عبدالفتاح احمد
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 - 26عبله رشدى صديق احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6158
ورقم قيد  98219محل رئيسى عن مزرعة لتربيه وبيع المواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا دنفيق نجع
ابوعديل  -بملك  /محمد كامل علم
 - 27نوره جرجس شاروبيم ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6159ورقم قيد  98220محل رئيسى عن مصوغات ذهبيه بعد الحصول على الموافقات اللزمه من
مصلحه دمغ المصوغات و الموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه ,بجهة محافظة قنا بندر الوقف  -ش.
بورسعيد ملك  /محمد حسام الدين محمد على
 - 28مروه فوزى سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6161
ورقم قيد  98221محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الزوايدة  -المثلث
البحرى  -بملك  /محمد عبدالنبى حسين
 - 29ايمن محمد على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  6164ورقم
قيد  98222محل رئيسى عن بيع فحم بانواعه ,بجهة محافظة قنا نجع رجب  -الخرانقة  -بملك  /محمد على
ابراهيم
 - 30سمر جمال حسن على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6165
ورقم قيد  98223محل رئيسى عن ورشة نجارة يدوى ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك  /دكتورة محمد ابوزيد
 - 31رائف عنتر احمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6169
ورقم قيد  98224محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبليا ,بجهة محافظة قنا السويقه  -هو  -بملك  /هاني
صفوت حسين
 - 32سعودى على احمد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6175ورقم قيد  98225محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا العركى  -بملك  /يوسف بريرى على
عشرى
 - 33سعودى على احمد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6175ورقم قيد  98225محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
العركى بملك  /احمد فكار احمد ابراهيم عن نشاط بيع قطع غيار سيارات افتتح فى  2014-3-23واغلق فى
 2015-12-9واودع برقم  1450وقيد برقم  15882سجل غرفة قنا
 - 34رحمه عبدالرحيم احمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6177ورقم قيد  98226محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه عدا الدوية ,بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت
 شارع عبدالمنعم رياض  -بملك  /محمد عبدالهادى محمد حفنى - 35محمد صلح الدين محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6180ورقم قيد  98227محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الشاوريه  -بملك  /احمد
صلح الدين محمد على
 - 36فتحى حسن عبدالنظير محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6184ورقم قيد  98228محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا سمهود  -بملك  /شعبان عطيه عبدالشافى
 - 37وائل بخيت عيد محمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  6188ورقم
قيد  98229محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة قنا الحجيرات  -بملك  /محسوبه محمد عليان
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 - 38اسلم حربى محمد راوى عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  6190ورقم قيد  98230محل رئيسى عن تربية الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط -
عزبه اولد على  -بملك  /طه محمد صلح الدين محمد
 - 39صباح مبارك حامد ادريس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6193
ورقم قيد  98231محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا دير العجايبى_القمانه_بملك /جادا عبدالمحسن
عبيدا
 - 40نصر عبادى يوسف الصادق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6194ورقم قيد  98232محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية عدا ( العمالة والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية ) ,بجهة محافظة قنا جزيرة مطيرة  -امام مسجد النصر  -بملك  /محمد
عبادى يوسف الصادق
 - 41صابر فوزى ربيع سرجه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6196
ورقم قيد  98233محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا ش .متفرع من ش .المحطة ابوشوشه
 بملك  /فتحى سيفين يوسف - 42صابر فوزى ربيع سرجه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6196
ورقم قيد  98233محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
البحرى سمهود بملك  /محسن عبدالستار احمد عن نشاط حظيرة مواشى وبيع البان افتتح فى  2021-12-1واغلق
فى  2022-5-31واودع برقم  4972وقيد برقم  97382سجل تجارى قنا
 - 43سهام سيد مبارك عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6197
ورقم قيد  98234محل رئيسى عن صاله جيم رياضى ,بجهة محافظة قنا بندر قفط  -ش الجمهوريه  -بملك /
محمد عبيد حامد
 - 44سهام سيد مبارك عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6197
ورقم قيد  98234محل رئيسى عن صاله جيم رياضى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية ش.
الجمهورية  -بندر قفط  -بملك  /محمد عبيد حامد عن نشاط صاله جيم رياضى افتتح فى  2021-11-17واغلق فى
 2022-5-24واودع برقم  8011وقيد برقم  39049سجل غرفة قنا
 - 45سهام سيد مبارك عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6197
ورقم قيد  98234محل رئيسى عن صاله جيم رياضى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية بندر
قفط ش .الثورة بملك  /سعاد امين حسن عن نشاط صاله جيم افتتح فى  2021-3-22واغلق فى 2021-9-19
واودع برقم  1984وقيد برقم  36150سجل غرفة قنا
 - 46بخيت لبيب خرس فلتس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6200
ورقم قيد  98235محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بهجوره  -ملك  /مارى صموئيل
صهيون
 - 47احمد عبدالحميد كمال احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6201ورقم قيد  98236محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا عزبة خضرى  -بهجورة
 بملك  /معزوزه عبدالحميد ضمرانى - 48نشوى طلعت عبدالرحيم حسانين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6204ورقم قيد  98237محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا عزبة البوصة  -بملك  /محمود عبدالقوى
حسين
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 - 49سناء فوزى محمود عتريس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6207
ورقم قيد  98238محل رئيسى عن ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة قنا الساحل شارع الجمهوريه  -بملك /
حماده فوزى محمود
 - 50ياسمين محمد على عثمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6210
ورقم قيد  98239محل رئيسى عن مزرعه لتربيه الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك  /احمد رجب
احمد
 - 51فاطمه عبدربه ابوالحسن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6212ورقم قيد  98240محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا المقربيه  -بملك
 /خالد جمال عطيه يونس
 - 52فاطمه عبدربه ابوالحسن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6212ورقم قيد  98240محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل
رئيسيا ناحيه المقربيه_مركز قوص_عن نشاط حظيره تربية مواشى وبيع البان_افتتح _2021-12-14
واغلق_2202-6-2برقم قيد _95244بمكتب سجل تجاري قنا
 - 53صبرين ابوزيد عبدالمنعم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6214
ورقم قيد  98241محل رئيسى عن محل بيع بقاله ,بجهة محافظة قنا الحمر والجعافرة بجوار مسجد الشيخ سليم
 بملك  /فتحى محمد الصغير - 54محمود علم عبدالشافى علم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6215ورقم قيد  98242محل رئيسى عن خدمات نقل بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط_المخازن_بملك/
احمد فوزى محمود محمد
 - 55ربيع حسن على جاد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  6216ورقم قيد
 98243محل رئيسى عن علفة وقشور حبوب ,بجهة محافظة قنا نجع محمد خير  -العليقات  -بملك  /سعيده
محمد على احمد سيد
 - 56على احمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  6238ورقم
قيد  71791رئيسى آخر عن خلط وتعبئة وتغليف منظفات الصناعيه ,بجهة محافظة قنا الطويرات  -بملك /
نور الدين عامر جاد محمود
 - 57حماده محمد احمد عوام تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6307
ورقم قيد  91957رئيسى آخر عن محل لبيع البقالة جملة وقطاعى ,بجهة محافظة قنا دنفيق  -بملك  /محمود
محمد احمد عوام
 - 58محمد عيد بخيت الصغير تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6221
ورقم قيد  98244محل رئيسى عن تقطيع اكياس بلستيك ,بجهة محافظة قنا الجسر العمومى جراجوس  -بملك
 /مجدى حمدى محمد طحان
 - 59الشاذلى محمود محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6225ورقم قيد  98245محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت  -شارع احمد عرابى
بملك  /مهدى حمدان على حامد
 - 60حمدى فخرى محمد عيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6228
ورقم قيد  98246محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية ,بجهة محافظة قنا المعرى نجع الدوشن  -بملك /
اجريو توفيق ابراهيم
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 - 61طه محمد جادا ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6236
ورقم قيد  98247محل رئيسى عن بيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت  -ش بورسعيد  -بملك /
عماد عزت محمد محمد
 - 62محمود عبدالناصر حسن حفنى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6241ورقم قيد  98248محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا المحروسة  -حاجر
الجبل  -بملك  /عبدالناصر حسن حفنى
 - 63رومانى سعد حنا شنوده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6243
ورقم قيد  98249محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الشرقى بهجورة نجع ضاحى
الغربى  -بملك  /وائل محمدين الشافعى
 - 64يوسف ابوالفتوح يوسف ضرار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6244ورقم قيد  98250محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الرزقه  -بملك  /سوسن
ابوالوفا نصر
 - 65عبدا شحاته امين عثمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6246
ورقم قيد  98251محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت  -ش .الجمهورية -
بملك  /محمد احمد محمد
 - 66عبدا شحاته امين عثمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6246
ورقم قيد  98251محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
كوم البجا  -بملك  /عبدالرحيم شحاته امين عثمان عن نشاط حظيرة تربية مواشى وبيع البان افتتح فى
 2021-11-8واغلق فى  2022-6-5واودع برقم  7647وقيد برقم  38847سجل غرفة قنا
 - 67محمود جاد سيد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6250
ورقم قيد  98252محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بهجوره  -بملك  /محمد جاد
سيد
 - 68محمود جاد سيد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6250
ورقم قيد  98252محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
بهجورة  -بملك  -باتعه عبدالراضى سعيد عن نشاط حظيرة مواشى افتتح فى  2020-8-6واغلق فى
 2022-5-29واودع برقم  4834وقيد برقم  84872سجل تجارى قنا
 - 69دعاء محمد اسماعيل احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6251
ورقم قيد  98253محل رئيسى عن علفه بالجمله ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -ش عبدالغفور بجوار
المسجد  -بملك  /محمد على محمد على عثمان
 - 70سوسو عبدالجبار حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6253ورقم قيد  98254محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة قنا الحمرو والجعافرة _ بملك  /رمضان
عبدالجبار حسين
 - 71احمد جمال محمود بكر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6255
ورقم قيد  98255محل رئيسى عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا حاجر الدهسه قبلى -
بملك  /ثروت ميلد راسم
 - 72ناديه حسن محمد سلم تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6256
ورقم قيد  98256محل رئيسى عن بيع علفه وقشور حبوب ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى_العاقول_ بملك
 /اسماعيل محمد احمد
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 - 73محمد عاطف محمد عبدالغفار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6257ورقم قيد  98257محل رئيسى عن مزرعة تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا حاجر الدهسه -
بملك  /محمد سعدى صالح
 - 74على احمد محمد معوض تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6259
ورقم قيد  98258محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا العركى  -بملك  /احمد محمد معوض
احمد
 - 75محمود محمد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6278ورقم قيد  98259محل رئيسى عن تربية دواجن وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا العركى  -بملك /
عبدالحميد محمود احمد محمد
 - 76امال سعيد زيدان حامد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6284
ورقم قيد  98260محل رئيسى عن محل مفروشات ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -شارع البر والتقوى  -بملك
 /انور عبدالباسط محمد
 - 77احمد درويش احمد درويش تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6285
ورقم قيد  98261محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا العركى  -بملك  /درويش احمد درويش محمد
 - 78محمد على ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6287
ورقم قيد  98262محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا العليقات  -الصحراوى
الشرقى  -بملك  /منصور جاد بغدادى
 - 79زينات فندى شرقاوى حزين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6289
ورقم قيد  98263محل رئيسى عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الرزقه  -بملك  /فندى
شرقاوى حزين
 - 80منصور سليمان عيد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6291
ورقم قيد  98264محل رئيسى عن حظيرة تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا دندره  -بملك  /هاشم
سليمان ابوالحسن
 - 81كريمه محمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6292ورقم قيد  98265محل رئيسى عن كوافير واتيلية ,بجهة محافظة قنا البياضية الجبلو  -بملك  /سالمان
احمد عامر
 - 82نعمه رشاد موسى عبدالمعطى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6294ورقم قيد  98266محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -شارع الشيخ
حسن  -بملك  /فرج عاشور سقاو
 - 83مينا شهدى معوض سيفوا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6297
ورقم قيد  98267محل رئيسى عن مفروشات ,بجهة محافظة قنا الحلفايه قبلى  -بملك  /سعاد عوض سيفوا
 - 84زينب سيف حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  6298ورقم
قيد  98268محل رئيسى عن اتيليه ,بجهة محافظة قنا حوض عشره  -ملك  -محمود محمد الذكى
 - 85طليحى محمد رسلن عمر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6299
ورقم قيد  98269محل رئيسى عن حظيرة تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا دندرة  -بملك  /خالد محمد
رسلن
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 - 86حسام حسن مصطفى عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6301ورقم قيد  98270محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا الشراف الشرقيه  -جابر حسن محمد محمد
 - 87ناديه محمود على احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6302
ورقم قيد  98271محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلى  -بملك  /مصطفى محمد رفاعى
 - 88جبران دكران درياس عبدالمسيح تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6303ورقم قيد  98272محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا هو  -دكران
درياس عبدالمسيح
 - 89محمود احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6308
ورقم قيد  98273محل رئيسى عن بيع كاميرات مراقبة عدا اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا السمطا بحرى نجع
الفحيرة  -بملك  /حسن احمد محمد
 - 90منى صابر حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  6309ورقم
قيد  98274محل رئيسى عن محل بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -الشئون  -شارع البنزينة  -بملك /
عبدالناصر محمد الصغير
 - 91منى صابر حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  6309ورقم
قيد  98274محل رئيسى عن محل بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية كرم عمران
بملك  /سهير غزالى محمد عن نشاط حظيرة تربية مواشى وبيع البان افتتح فى  2022-1-10واغلق فى
 2022-6-1واودع برقم  437وقيد برقم  95709سجل تجارى قنا
 - 92احمد محمد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6354
ورقم قيد  79544رئيسى آخر عن ورشة نجارة ومعرض موبيليات ,بجهة محافظة قنا الشرقى بهجوره  -بملك
 /ممدوح محمد محمود
 - 93الديب حمادى محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6332
ورقم قيد  86823رئيسى آخر عن ورشة نجارة ومعرض موبيليا ,بجهة محافظة قنا الشرقى بهجورة  -بملك /
هيثم احمد فخرى
 - 94سامح سيد سلمه احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6311
ورقم قيد  98275محل رئيسى عن محل العاب بلستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة قنا الشيخيه  -بملك  /سيد سلمه احمد فرج
 - 95سامح سيد سلمه احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6311
ورقم قيد  98275محل رئيسى عن محل العاب بلستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية الشيخية بملك  /سيد سلمه احمد عن نشاط
بيع ادوات منزلية وخردوات افتتح فى  2017-8-6واغلق فى  2021-12-12واودع برقم  4735وقيد برقم
 75021سجل تجارى قنا
 - 96شاذليه حامد عمر على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6316
ورقم قيد  98276محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الكلحين  -بجوار
الجامع الكبير
 - 97شاذليه حامد عمر على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6316
ورقم قيد  98276محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية الكلحين بملك  /حامد على عمر عن نشاط حظيرة تربية مواشى افتتح فى  2019-1-5واغلق فى
 2021-4-15واودع برقم  97وقيد برقم  79866سجل تجارى قنا
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 - 98منى زين العابدين محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6319ورقم قيد  98277محل رئيسى عن محل بيع ملبس جاهزه ومفروشات ,بجهة محافظة قنا حجازه قبلى
 بملك  /احمد حسن احمد - 99النميرى خلف ا حسن مراد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6322
ورقم قيد  98278محل رئيسى عن بيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة قنا هو  -ملك  /محمد عبدالمجيد حسن
مراد
 - 100حماده عبدالرسول محمود على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6325ورقم قيد  98279محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة قنا الحبيلت الغربية  -بملك  /بركات
شمروخ محمد
 - 101عبدا محمود عبدا على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6328
ورقم قيد  98280محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الجماليه  -بملك  /ايمان سعيد
عبدالوهاب
 - 102محمود خربطلى احمد سالمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6333ورقم قيد  98281محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا ش جبل الشيخ حسين
القمانه  -بملك /احمد سعد صبرى
 - 103سميره صابر عبدالصبور حسين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6339ورقم قيد  98283محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا فاو بحرى  -ملك /
محمد صابر عبدالصبور حسين
 - 104عبدالباسط محمود حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6340ورقم قيد  98284محل رئيسى عن ادوات منزلية ,بجهة محافظة قنا العسيرات  -ملك  /رمضان محمد
بخيت
 - 105محمد محمود عبدالله ابوعمرة تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6347ورقم قيد  98285محل رئيسى عن مزرعة لتسمين الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا العمرة  -بملك
 /حسين احمد محمود
 - 106عماد حسن تغيان عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6348
ورقم قيد  98286محل رئيسى عن مزرعة لتسمين الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا العمرة  -بملك /
حسين احمد محمود
 - 107لمياء عبدالسميع ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6349ورقم قيد  98287محل رئيسى عن تربيه الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا جزيرة الدوم  -بملك /
عبدالسميع ابراهيم محمد
 - 108محمد عبود محمد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6351
ورقم قيد  98288محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا القناوية  -بملك  /محمد احمد
ابراهيم
 - 109مصطفى عبده رشيدى على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6360ورقم قيد  98289محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا المسيد  -ملك  /جعفر
ابراهيم رشيدى
 - 110جيهان بكرى احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6361
ورقم قيد  98290محل رئيسى عن ورشة حداده كريتال ,بجهة محافظة قنا ش قنا قوص الغربى البراهمة -
بملك  /سمير حسن على
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 - 111جيهان بكرى احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6361
ورقم قيد  98290محل رئيسى عن ورشة حداده كريتال ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
البراهمه بملك  /حسين رمضان حسين عن نشاط بيع اسمنت افتتح فى  2021-9-9واغلق فى  2022-6-6واودع
برقم  5691وقيد برقم  37825سجل غرفة قنا
 - 112ياسر مراد محمود خليفه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6362
ورقم قيد  98291محل رئيسى عن معرض اجهزة كهربائية ,بجهة محافظة قنا بجوار المدرسة العدادية -
الطويرات  -ملك  /كميلة دكرونى ابوالعل
 - 113محمود حسين ابراهيم ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6365ورقم قيد  98292محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -ملك
 /هشام حسين محمد
 - 114محمد على محمود عباس تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6368
ورقم قيد  98293محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا عزبه اللفى  -بملك  /على محمود عباس
 - 115سلمه محمد عبدالله محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6369ورقم قيد  98294محل رئيسى عن مزرعة مواشى وتجارة اللبان ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -نجع
قطيب الصعايدة بملك  /محسن محمد عبدالله
 - 116امام حمدان حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6371ورقم قيد  98295محل رئيسى عن بيع موتوسيكلت ,بجهة محافظة قنا ش.المشروع بهجورة  -بملك /
ليل محمد سليم موسى
 - 117محمد عبدالمنعم حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6372ورقم قيد  98296محل رئيسى عن محل ورشة نجاره يدوية ,بجهة محافظة قنا طريق الحجازية  -بملك
 /عبدالباسط عبادى محمد
 - 118ضياءالدين على حسن عابدين تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6374ورقم قيد  98297محل رئيسى عن مركز لتدريب وتعليم اللغات فيما عدا المن والحراسة والنترنت
بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع المطحن القديم  -بملك  /محمود
حسن احمد عمر
 - 119ضياءالدين على حسن عابدين تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6374ورقم قيد  98297محل رئيسى عن مركز لتدريب وتعليم اللغات فيما عدا المن والحراسة والنترنت
بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية ش .توفيق الحكيم بملك /
هدى عبدا محمود عن نشاط اكسسوار حريمى وخردوات افتتح فى  2018-4-18واغلق فى  2022-6-6واودع
برقم  2383وقيد برقم  25443سجل غرفة قنا
 - 120احمد مدنى نور مدنى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6410
ورقم قيد  96986رئيسى آخر عن مزرعة تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك  /سمر
مدنى نور مدنى
 - 121عفاف يوسف فكرى تمام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6386
ورقم قيد  98298محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا اولد عمرو  -الحجر  -بملك  /يوسف فكري تمام
 - 122احمد ابوالمجد على الصغير تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6388ورقم قيد  98299محل رئيسى عن مكتب تسوق منتجات محاجر ومناجم ,بجهة محافظة قنا الوحدة
الصحية الشراف الشرقية  -بملك  /عليه نجيب محمد على
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 - 123جمال عبدالناصر محمد عبدالقوي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6392ورقم قيد  98300محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة قنا هو  -شارع الجمعيه الزراعيه  -بملك
 /عبدالناصر محمد عبدالقوي
 - 124عبدالحميد اسماعيل على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6397ورقم قيد  98301محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الخرانقه  -بملك  /محمود
اسماعيل على محمد
 - 125محمود عبيد عمر عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6398
ورقم قيد  98302محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الخرانقه-بملك/حسانى محمد جادالرب
 - 126محمود محمد حسن خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6401
ورقم قيد  98303محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا جزيره مطيره  -بملك /ناديه محمد
حسن خليفه
 - 127سعيد احمد الصغير احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6402
ورقم قيد  98304محل رئيسى عن حظيره تربية مواشى وبيع اللبان ,بجهة محافظة قنا حجازه قبلى  -بملك /
عبدا احمد الصغير
 - 128على محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6405
ورقم قيد  98305محل رئيسى عن مزرعه دواجن لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازه بحرى
السديس  -بملك /محمود محمد عبيد احمد
 - 129على عبدربه سليمان على تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6413
ورقم قيد  98307محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -الحميدات بملك /
سليمان عبدربه سليمان
 - 130سنبل غريب سنبل احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6414
ورقم قيد  98308محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك /
فاطمة يوسف حامد
 - 131سنبل غريب سنبل احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6414
ورقم قيد  98308محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
بناحيه حجازة قبلى بملك  /عبدالسلم عيسى عثمان حسن عن نشاط حظيره مواشى وافتتح فى  2020/9/23واغلق
فى  2022/6/7واودع برقم  6836وقيد برقم  86011سجل تجاري قنا
 - 132عمر عبدالحميد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6416ورقم قيد  98309محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عدا العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -خلف الستاد الرياضى  -بملك  /محمد
عبدالحميد محمود محمد
 - 133محمد حربى عبدالظاهر بخيت تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6417ورقم قيد  98311محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا الحراجيه كوم سخين -
بملك  /حياه عبدالمعين بخيت
 - 134مفيده ابراهيم عبدالعزيز معتوق تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6421ورقم قيد  98312محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا المراشده  -بملك  /سيده محمود احمد
 - 135ليلى عبدالظاهر محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6427ورقم قيد  98313محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا الجبلو  -بملك  /محمد عبدالحميد هلل
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 - 136سوزان شحات عبدالغنى طه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6429ورقم قيد  98314محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا المقارين  -بملك /
عاطف عبدالوهاب محمود
 - 137سوزان شحات عبدالغنى طه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6429ورقم قيد  98314محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية المقارين بملك  /عاطف عبدالوهاب محمود عن نشاط حظيرة تربية مواشى افتتح فى  2020-2-3اغلق
فى  2021-6-7واودع برقم  874وقيد برقم  32211سجل غرفة قنا
 - 138محمد عبدالستار محمود حسانين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6433ورقم قيد  98315محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا الكوم الحمر -
بملك  /فهد عبدالستار محمود
 - 139عدال محمد لبيق عمر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  6435ورقم
قيد  98316محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة قنا القلمينا  -بملك  /محمود احمد محمود احمد
 - 140وائل جرجس كامل غبر تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6438
ورقم قيد  98317محل رئيسى عن اكسسوار سيارات ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -ش .التحرير -
بملك  /مدحت محمود توفيق
 - 141باسم حشمت وديع قلينى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6440
ورقم قيد  98318محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش .القديسه دميانه خلف الطب البيطرى
 بملك  /صباح عوض محروس - 142حسن سعيد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6441
ورقم قيد  98319محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية متكاملة عدا العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا الغوصة  -بملك  /سعيد محمد احمد
 - 143محمود عيسى موسى على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6442
ورقم قيد  98320محل رئيسى عن تجاره وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -ش
التحرير  -بملك  /عيسى موسى على موسى
 - 144اسلم طارق محمود عاشور تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6443ورقم قيد  98321محل رئيسى عن البان ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -ش المنشيه  -بملك /محمد عباس
الصادق
 - 145حربى عبدالباقى محمد ابوالعرب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6444ورقم قيد  98322محل رئيسى عن تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الخضيرات اولد نجم -
بملك  /محمد ابوالمجد احمد
 - 146ابتسام سمير عزيز لويز تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6446
ورقم قيد  98323محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة قنا الخرانفه  -بملك  /عبدالحميد احمد ابوزيد
 - 147خليفه حمدى عثمان محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6457ورقم قيد  98324محل رئيسى عن تجارة اسمدة ومخصبات ,بجهة محافظة قنا عزبة البوصة  -بملك /
ماهر عبدالرسول نورالدين
 - 148احمد عبدالصبور محمد قناوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6460ورقم قيد  98326محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بخانس  -بملك  /مؤمن
يوسف احمد
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 149عبدالرحمن عبيد محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6463ورقم قيد  98327محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى -
بملك  /محمد عبيد محمد
 - 150يوسف السيد يوسف حفنى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6464ورقم قيد  98328محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا فاو قبلى  -بملك
 /حامد السيد يوسف
 - 151امانى سيد محمد حجاب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6466
ورقم قيد  98329محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا الرواتب  -بملك  /السيد محمد
هاشم
 - 152على سيد على الراوى تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6467
ورقم قيد  98330محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا نجع شريدم اولد نجم التمة -
بملك  /ابوبكر على رفاعى
 - 153اسماء عبده شيبه الحمد سليم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6469ورقم قيد  98331محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا عزبة البوصة  -بملك
 /عبدالسلم فولى احمد
 - 154ملوك سعيد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6471
ورقم قيد  98332محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة وتوريدات عدا توريد العماله والكمبيوتر و
النترانت ,بجهة محافظة قنا جراجوس  -بملك  /محمود مسعود على عبدالكريم
 - 155مسعود عبدالباسط محمد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6475ورقم قيد  98333محل رئيسى عن مزرعة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا بندر نقادة  -المنشية -
بملك  /سعدات شفيق عبيد
 - 156حنان عبدالحليم حسن محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6476ورقم قيد  98334محل رئيسى عن بقالة وخردوات ,بجهة محافظة قنا الهداوره  -بملك  /سيد الصاوى
محمد
 - 157محمد شعراوى على احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6477
ورقم قيد  98335محل رئيسى عن تربية الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الهيشه  -عزبة دنقل  -بملك /
شعراوى على احمد على
 - 158ايمن عمران نصرالدين سليم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6478ورقم قيد  98336محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الهيشه  -عزبة دنقل -
بملك  /احمد محمد حسين خلف ا
 - 159ابوالحسن احمد مراد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6479ورقم قيد  98337محل رئيسى عن كوافير حلقه ,بجهة محافظة قنا الشرقى بهجوره  -نجع العقوله -
بملك  /سهير عبدالرحيم عبدالعزيز
 - 160احمد ابوالحسن محمود على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6480ورقم قيد  98338محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا شرق النيل
نجع قابول  -بملك  /محمد ابوالحمد احمد
 - 161احلم عنتر محمد سمير فتح ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6481ورقم قيد  98339محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت  -ش
المحطه  -بملك  /شريهان خالد رافت
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 - 162احلم عنتر محمد سمير فتح ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6481ورقم قيد  98339محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر بناحية المنشية الجديد بملك  /عمرو سيد سمان عن نشاط تربية مواشى وتجارة وافتتح يوم 2021/12/20
واغلق يوم  2022/5/29واودع برقم  14045وقيد برقم  95309سجل تجارى قنا
 - 163عيد احمد عمر محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6483
ورقم قيد  98340محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا دندره  -ملك  /محمد
عبدالوهاب عبدالراضى
 - 164وليد عثمان محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6484
ورقم قيد  98341محل رئيسى عن تربية الماشية وبيع اللبان ,بجهة محافظة قنا جزيرة الحمودى  -نجع
البحرى  -بملك  /عبداللطيف محمد احمد محمد
 - 165صفاء نروز عباس الصادق تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6491ورقم قيد  98342محل رئيسى عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الحجيرات -
بملك  /يحي مرعى محمد
 - 166احمد سالم خريشى محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6492
ورقم قيد  98343محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا جراجوس  -بملك  /سالم
خريشى محمد
 - 167الهام السيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6494
ورقم قيد  98344محل رئيسى عن مخزن بيع مواد غذائية ,بجهة محافظة قنا العركى  -ملك  /احمد السيد
محمد السيد
 - 168على عبدالعاطى على عطيه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6498ورقم قيد  98345محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا دنفيق  -بملك  /طلعت عبدالعاطى على
 - 169علياء عبدالباسط عبدالسميع الطواب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6499ورقم قيد  98346محل رئيسى عن محل لبيع المفروشات ,بجهة محافظة قنا الطواب  -خلف المعهد
الدينى  -بملك  /عبدالمنعم عبدالسميع الطواب
 - 170خالد عامر نصارى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6504
ورقم قيد  98347محل رئيسى عن ملبس واحذية رياضية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا _ شارع الجمهورية _
بملك /شركة فاين تاور للستثمار العقاري
 - 171وليد محمد مصطفى على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6505
ورقم قيد  98348محل رئيسى عن تربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /محمد
سليمان محمد
 - 172عبدالناصر عبدالظاهر عبدالعزيز محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6506ورقم قيد  98349محل رئيسى عن محطة خدمة سيارات ,بجهة محافظة قنا السمطا بحرى_
بملك /علء عبدالظاهر عبدالعزيز
 - 173وليد عطا يوسف دياب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6511
ورقم قيد  98350محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا زليتم الغربى بهجورة  -بملك /
طارق على عبداللطيف
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 - 174وليد عطا يوسف دياب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6511
ورقم قيد  98350محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر بناحيه
الغربي بهجوره زليتم بملك  /حنان محمود محمد عن نشاط حظيرة تربيه مواشى وبيع البان افتتح يوم
 2018/2/15واغلق يوم  2022/5/25واودع برقم  5115وقيد برقم  97841سجل تجارى قنا
 - 175حسن عبدالنبى حسن على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6513ورقم قيد  98351محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عدا العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -ملك  /كريمه حسن عطا وهب ا
 - 176يوسف عبدالباسط احمد العزب تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6514ورقم قيد  98352محل رئيسى عن بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا الوسط قمول بشلو  -بملك /
عبدالباسط احمد العزب
 - 177احمد محمود سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6515
ورقم قيد  98353محل رئيسى عن ادوات كهربائية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -مدينة العمال  -بملك  /على
عبدالستار محمد
 - 178رمضان ابوالمعارف عبدالجواد ابوبكر احمدحجاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  6516ورقم قيد  98354محل رئيسى عن خياطه وتصليح الملبس ,بجهة محافظة
قنا بندر نجع حمادى  -ش الراهبات بجوار مركز الشرطه  -بملك  /محمد فؤاد محمود رحاب
 - 179رمضان ابوالمعارف عبدالجواد ابوبكر احمدحجاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  6516ورقم قيد  98354محل رئيسى عن خياطه وتصليح الملبس ,بجهة محافظة
قنا كان له محل رئيسيا اخر بناحيه ش المدارس هو ملك  /عادل خليل ابراهيم عن نشاط غسيل وكى وتنظيف
والرفى للملبس وافتتح يوم  2018/7/1واغلق يوم  2022/1/30واودع برقم  6547وقيد برقم  81901سجل
تجارى قنا
 - 180عزاز جبره عبدالمول عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6517ورقم قيد  98355محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا المحروسه -
ملك  /عز جبره عبدالمول عبدالرحمن
 - 181نجوى عزباوى زكى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6518ورقم قيد  98356محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الجبل القمانة  -بملك /
ناصر محمد ابراهيم
 - 182طه سليمان محمود على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6519
ورقم قيد  98357محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا القمانة  -بملك  /منتصر محمد
على ابراهيم
 - 183زلفه صادق احمد جاد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6520
ورقم قيد  98358محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا ابوعمورى  -بملك  /راويه
هللى احمد
 - 184محمود عبدالعظيم عبدالرحيم احمد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6563ورقم قيد  82219رئيسى آخر عن حظيرة مواشى وتجارة البان ,بجهة محافظة قنا دشنا_ابومناع
شرق_بملك/محمد كمال محمد ابراهيم
 - 185سومه رسمى عطيتو اندراوس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6521ورقم قيد  98359محل رئيسى عن ورشة تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة قنا جراجوس  -بملك  /سيفين
حليم نمر
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 - 186عبدا عرفات عبداللهى محمدين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  6526ورقم قيد  98360محل رئيسى عن ورشة نجاره يدوية ,بجهة محافظة قنا شارع الزهر -
الشيخية  -بملك  /عرفات عبداللهى محمدين
 - 187خالد ربيع ابوالسعود محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6532ورقم قيد  98361محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الشيخ سالم  -بملك /
ابوالوفا احمد محمد
 - 188خالد ربيع ابوالسعود محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6532ورقم قيد  98361محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية بندر فرشوط ش .ورشة البحيرى بملك  /على ثروت على سباق عن نشاط تربية مواشى وبيع البان افتتح
فى  2021-8-21واغلق فى  2022-5-26واودع برقم  130وقيد برقم  39931سجل تجارى قنا
 - 189نصرالدين حسن احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6536ورقم قيد  98362محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة قنا القلمينا  -شارع طراد النيل
 بملك  /عمر محمد دردير عمر - 190على عبدالرحيم على خيامى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6538ورقم قيد  98363محل رئيسى عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا العوامر وبنى
برزه  -بملك  /عبدالباسط السيد نورالدين
 - 191حسام حسنى فخرى اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6542ورقم قيد  98364محل رئيسى عن محل ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة قنا شارع الوحده الصحية -
الرئيسيه  -بملك  /ممدوح ابوالعطا خديوى
 - 192هبه عبدالدايم عوض احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6545
ورقم قيد  98365محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة قنا ابوفايد الشرقى بئر عنبر  -ملك  /طارق عطيتو
حامد
 - 193ساميه ابوهريره برعى محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6547ورقم قيد  98366محل رئيسى عن عصارة قصب ,بجهة محافظة قنا نجع احمد سالم الدهسة  -بملك /
ابوالسعود محمد مسعود
 - 194احمد العراك احمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6551ورقم قيد  98367محل رئيسى عن بيع شكولته وايس كريم مشروبات ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -
الشئون  -شارع مصنع الغزل  -بملك  /احمد محمد جاد محمد
 - 195فتحيه على احمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6552ورقم قيد  98368محل رئيسى عن مزرعة تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى  -بملك
 /عبدالفتاح محمود محمد
 - 196احمد محمود جادالكريم محمد تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6556ورقم قيد  98369محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عدا العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا اولد نجم بهجورة  -بملك  /فايزه عبدالمبدى حمادى
 - 197احمد صبره محمد عبدالنعيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6560ورقم قيد  98370محل رئيسى عن تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا الهيشه  -بملك  /عبدالفتاح
على ابوبكر حسن
 - 198اميمه احمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6564
ورقم قيد  98371محل رئيسى عن بيع وصيانة معدات كهربائية ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -شارع
الجمهورية  -بملك  /نجم الدين حجاج عبدالرضى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 199مدنيه نورالدين توفيق دردير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6566ورقم قيد  98372محل رئيسى عن بيع عصير ومرطبات ,بجهة محافظة قنا نجع السدر البحرى
قمول_بملك/محمد سيد احمد
 - 200اسراء عادل محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6568ورقم قيد  98373محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا القناوية  -بملك /
محمود محمد سليمان
 - 201هشام رافت على خلف تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6569
ورقم قيد  98374محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه متكامله ,بجهة محافظة قنا بندر قفط  -شارع الثورة
بملك  /ابراهيم احمد عمر
 - 202بخيت كمال بخيت على تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6571
ورقم قيد  98375محل رئيسى عن بيع دواجن ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -شارع المحطه  -بملك  /حمدان
عبدالنعيم عبدالستار
 - 203المدثر عبدا محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6573ورقم قيد  98376محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا الصالحيه_الجبلو_
بملك/عبدا محمد احمد
 - 204حماده محمود احمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6576ورقم قيد  98377محل رئيسى عن بيع سجاير ومعسل ,بجهة محافظة قنا المراشده  -بملك  /سامح
محمود احمد عبدالرحيم
 - 205ندى عثمان محمد مراد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6579
ورقم قيد  98378محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا الوسط قمول  -بملك /
عاطف احمد على
 - 206اسامه احمد رفاعى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6584
ورقم قيد  98379محل رئيسى عن تأجير الت ومعدات ثقيله ,بجهة محافظة قنا حجازة  -الحجيرات  -بملك /
كلحى احمد رفاعى
 - 207هيثم أحمد محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6586
ورقم قيد  98380محل رئيسى عن حظيرة بيع المواشى وبيع منتجات اللبان ,بجهة محافظة قنا الوسط قمول
 بملك  /سيده يوسف احمد خليل - 208هيثم أحمد محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6586
ورقم قيد  98380محل رئيسى عن حظيرة بيع المواشى وبيع منتجات اللبان ,بجهة محافظة قنا كان له محل
رئيسيا اخر ناحيه نقادة عن نشاط حظيرة مواشى قيد برقم  87946افتتح فى  2020-12-26واغلق فى
 2021-12-29مكتب قنا
 - 209محمد عبدالحميد جمعه محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6587ورقم قيد  98381محل رئيسى عن توكيلت منظفات ومواد غذائيه ,بجهة محافظة قنا مركز نجع
حمادي هو بملك  /حمام محمد عبدالشافي كردي
 - 210مصطفى عبدالصبور حامد شحات تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  6588ورقم قيد  98382محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا بندر قفط
 شارع الشهيد فندى محارب  -بملك  /عماد عبدالحميد حفنى - 211رجب دسوقى على الصغير تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6589ورقم قيد  98383محل رئيسى عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا بجوار مدرسة
نجع السويس البتدائية  -بملك  /على دسوقى على
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 212سماره محمد احمد بكري تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6590
ورقم قيد  98384محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا عزبة البوصة_بملك/عادل لبيب احمد
 - 213حسن يسن يسن حسن تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6591
ورقم قيد  98385محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا خلف الجمعية
الزراعية_كرم عمران_بملك/يسن يسن حسن على
 - 214حسن يسن يسن حسن تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6591
ورقم قيد  98385محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحيه كرم عمران عن نشاط حظيرة مواشى قيد برقم  73517افتتح فى  2016-11-17واغلق فى
 2021-4-21مكتب قنا
 - 215محمود جمال قاسم عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6592ورقم قيد  98386محل رئيسى عن خراطه اخشاب ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع العجميه  -مدينة
العمال  -بملك  /سعد محمود سعد
 - 216محمد رمضان احمد جادالرب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6593ورقم قيد  98387محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا عباسه  -بملك /
حسن احمد عبدا
 - 217ناصر امين برسيموس غابيوس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6594ورقم قيد  98388محل رئيسى عن مزرعة دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا القصر  -بملك  /منى
شهدى رياض
 - 218ناصر امين برسيموس غابيوس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6594ورقم قيد  98388محل رئيسى عن مزرعة دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية القصر  -بملك  /منى شهدى رياض عن نشاط حظيرة تربية مواشى افتتح فى  2019-7-15واغلق فى
 2022-6-7واودع برقم  4372وقيد برقم  81140سجل تجارى قنا
 - 219سناء محمد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6620
ورقم قيد  91927رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى  -بملك  /عصام
الدين محمد احمد
 - 220حمديه محمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6689
ورقم قيد  92965رئيسى آخر عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -الصعايدة  -بملك /
عبدالناصر عبدالمعطى محمد
 - 221عماد احمد سليم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6611
ورقم قيد  95794رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا خزام  -بملك  /عدنان احمد
سليم
 - 222حماده محمد مبارك صديق تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6603
ورقم قيد  98389محل رئيسى عن بيع ماكولت ومشروبات ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /محمد
مبارك صديق محمد
 - 223محسب احمد موسى احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6604
ورقم قيد  98390محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا خزام  -بملك  /محمد
صبحى ابراهيم احمد
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 - 224محمد عبدالنعيم سعيد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6607
ورقم قيد  98391محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك /
عايشه سلمه مصطفى
 - 225الناجى ميد لبيع المستلزمات الطبية لصاحبها محمد احمد ناجى احمد تاجر فرد رأس ماله 5,000.000
قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  6612ورقم قيد  98392محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه ماعدا
الدويه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا ش المدارس امام جراج التوبيس  -بملك  /احمد كامل حمزه
 - 226محمود مبارك محمد عبدالرسول تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6622ورقم قيد  98393محل رئيسى عن مزرعة تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -المعنا -
ملك  /عارف سنوسى مرعى محمد
 - 227السيد عبدالمنعم محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6626ورقم قيد  98394محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -ملك  /تغريد حسين عباس
 - 228ابوبكر عبدالعليم طايع على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6627ورقم قيد  98395محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى -
بملك  /حازم مسعود حسين
 - 229خالد انور احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6637
ورقم قيد  98396محل رئيسى عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا المسيد  -بملك /
عبدالعزيز فكرى محمد
 - 230عاطف محمد الصغير امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6638ورقم قيد  98397محل رئيسى عن بيع وتربية دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى بجوار المدرسة
البتدائية العقول  -بملك  /سيد محمد الصغير امين
 - 231نورالهدى السيد محمود وهب ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6639ورقم قيد  98398محل رئيسى عن مكتب مزادات ,بجهة محافظة قنا الشاوريه  -ملك  /منى السيد
محمود وهب ا
 - 232جرجس لوقا بهنا اسحق تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6641
ورقم قيد  98399محل رئيسى عن ورشه نجاره تصنيع اخشاب موبيليا ,بجهة محافظة قنا خلف النقطه -
بهجوره  -ملك  /ابانوب لوقا بهنا اسحق
 - 233مينا نبيل صليب جندى تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6646
ورقم قيد  98400محل رئيسى عن مزرعه لتربيه الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا بهجوره  -بملك  /اكرامى
كرم عبدالمسيح
 - 234محمود شمخ زكى مرسى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6649
ورقم قيد  98401محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -العزازية  -بملك  /احمد عبدالهادى
فتحى على
 - 235على احمد سليمان عويس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6650
ورقم قيد  98402محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة قنا القناويه  -بملك  /جمال احمد سليمان عويس
 - 236هانى جاد عبدالغنى محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6652ورقم قيد  98403محل رئيسى عن عصاره قصب لنتاج العسل السود ,بجهة محافظة قنا عزبه طبش
 -بملك  /جاد عبدالغنى محمود احمد
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 - 237بهلول زغلول عبدالموجود عثمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6653ورقم قيد  98404محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا السمطا قبلى  -بملك  /احمد زغلول
عبدالموجود
 - 238ياسر رمضان محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6662ورقم قيد  98405محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا نجع سعيد  -بملك /
رمضان محمود احمد
 - 239ياسر رمضان محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6662ورقم قيد  98405محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية ابومناع بحرى بملك  /رمضان محمود احمد عن نشاط مزرعة مواشى وتجارة اللبان افتتح فى
 2021-6-19واغلق فى  2022-6-9واودع برقم  5406وقيد برقم  90394سجل تجارى قنا
 - 240عبدالله خيمر ابوزيد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6664
ورقم قيد  98406محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا ابوعمورى  -بملك  /محمود عبدالرؤف محمد
 - 241احمد حسنى عطيه حسين مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  6665ورقم قيد  98407محل رئيسى عن ورشة موبيليا ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى ش .هواره -
بملك  /محمود على رضوان
 - 242احمد حسنى عطيه حسين مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  6665ورقم قيد  98407محل رئيسى عن ورشة موبيليا ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية بندر دشنا العزازية بملك  /شيماء محمد عبدالزاهر عن نشاط حظيرة مواشى افتتح فى  2019-7-12واغلق
فى  2022-5-16واودع برقم  4664وقيد برقم  84777سجل تجارى قنا
 - 243طارق رمضان محمد ميزار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6666ورقم قيد  98408محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -ش
 30مارس  -بملك  /احمد سيد عبده
 - 244محمود عبدا محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6672
ورقم قيد  98409محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا المناصره  -القمانه  -بملك /
شريف عبدالمريد حسن
 - 245احمد عبدالشكور جمعه احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6674ورقم قيد  98410محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلى  -بملك /
محمود عبداللطيف جاويش
 - 246احمد عبدالشكور جمعه احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6674ورقم قيد  98410محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية الرحمانية بملك  /محمود عبداللطيف جاويش عن نشاط حظيرة مواشى افتتح فى  2019-3-3واغلق فى
 2022-3-27واودع برقم  783وقيد برقم  82912سجل تجارى قنا
 - 247المنتصر بال عبدالجابر محمد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  6676ورقم قيد  98411محل رئيسى عن اجهزة كهربائية وادوات منزلية ,بجهة محافظة قنا الترامسة
بجوار مرور دندرة  -بملك  /عبدالجابر محمد ابوزيد
 - 248عائشه عبدالعزيز محمد عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6677ورقم قيد  98412محل رئيسى عن تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا الهيشه  -بملك  /عبدالعزيز
محمد عبدالجواد
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 - 249ايه سراج الدين برعى محمود تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6680ورقم قيد  98413محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش .النقيب  -بملك ورثه سيد
محمود حسين
 - 250مارسيل نجاتى شفيق باسيلى تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6681ورقم قيد  98414محل رئيسى عن ورشه تشغيل اخشاب كهربائيه ,بجهة محافظة قنا شنهور نجع
عجلن  -بملك  /نجاتى شفيق باسيلى
 - 251ممدوح سيد عاشور احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6682
ورقم قيد  98415محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -المعنا بجوار المدرسة البتدائية المشتركه
 بملك  /هويدا سيد عاشور احمد - 252رمضان عبادى مهران رشوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6683ورقم قيد  98416محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا المحروسه  -نجع المرازيق  -بملك  /حسن
رمضان عبادى
 - 253حسن شحاته على حسن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6687
ورقم قيد  98417محل رئيسى عن تربيه الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا النجاحيه  -بملك  /حجازى على
دسوقى
 - 254مشتاق بخيت عسران بصرى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6690ورقم قيد  98418محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا اولد نجم بهجورة
 بملك  /ابوبكر صديق صادق - 255يوسف عبدا سالم عبدا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6691
ورقم قيد  98419محل رئيسى عن مزرعه لتربيه الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا اولد نجم  -بهجوره -
بملك  /اسامه ممدوح معوض همام
 - 256عبدالرحمن عبدالبصير بسيونى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6735ورقم قيد  88155رئيسى آخر عن مغسلة سيارات وتغير زيوت ,بجهة محافظة قنا بندر نقادة_
منطقة الشيخ حسين _ بملك /الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده
 - 257على احمد على السيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6733
ورقم قيد  94758رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا ابومناع غرب  -بملك  /حسين
عبدالمبدى محمد
 - 258صابر سلمه محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6694
ورقم قيد  98420محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا اولد عمرو  -نجع النوايته -
بملك  /سلمه محمود احمد
 - 259سامح هنتر سفين سيدهم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6699
ورقم قيد  98421محل رئيسى عن ورشة نجارة يدوية ,بجهة محافظة قنا خلف نقطة بهجورة  -بملك  /امال
مسعد بشاره
 - 260ياسين عمر ثابت ابوالمجد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6702ورقم قيد  98422محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الرزقه  -بملك  /ثاقب
طلعت عبدالعزيز
 - 261محمود جابر ابراهيم وزيرى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6704ورقم قيد  98423محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الشيخ سالم  -حاجر
الدهسه  -بملك  /محمد جابر ابراهيم
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 - 262مصطفى محمود فهمى محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6705ورقم قيد  98424محل رئيسى عن مزرعة تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الميات  -بملك /
حسين يحيى احمد
 - 263ندى ايسر رمضان احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6706
ورقم قيد  98425محل رئيسى عن بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قفط  -شارع احمد عرابى  -بملك  /ايسر
رمضان احمد
 - 264ايمان عبدالفتاح محمدين خلف ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6711ورقم قيد  98426محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا البحرى سمهود
 بملك  /عبدالكريم محمد راضى - 265ايمان عبدالفتاح محمدين خلف ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6711ورقم قيد  98426محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل
رئيسيا بناحيه الدهسه بملك  /الميرعبدالفتاح محمدين عن نشاط بيع علف حيوانى وافتتح يوم  2013/11/2واغلق
يوم  2021/7/4واودع برقم  4275وقيد برقم  13795سجل غرقه قنا
 - 266اسماء محمد احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6713
ورقم قيد  98428محل رئيسى عن بيع دقيق بلدى ,بجهة محافظة قنا الزرايب  -بملك  /اشرف فؤاد حسن
 - 267محمود مظهر ابوالوفا عسران تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6716ورقم قيد  98429محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل سيارات  -بعد الحصول على الموافقات اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -عزبة القوصيه  -بملك  /محمد سعد
الدين احمد
 - 268محمود مظهر ابوالوفا عسران تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6716ورقم قيد  98429محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل سيارات  -بعد الحصول على الموافقات اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا بناحيه حاجر الدهسه بملك /
هانى عبدالسلم محمد عن نشاط ادوات كهربائيه وافتتح  2020/9/10واغلق  2022/6/13واودع برقم 4903
وقيد برقم  34122سجل غرفه قنا
 - 269محمد محمود فرحان محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6719
ورقم قيد  98430محل رئيسى عن بيع بقالة بالقطاعى ,بجهة محافظة قنا المحروسة  -بملك  /على محمود
فرحان محمود
 - 270احمد محمود احمد ناجى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6720
ورقم قيد  98431محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بلد المال قبلى الكعمات  -بملك  /منى محمود احمد
 - 271احمد رافت نورالدين عبده فراج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6729ورقم قيد  98432محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا عزبة هارون  -بملك  /عاطف
نورالدين عبده فراج
 - 272احمد رافت نورالدين عبده فراج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6729ورقم قيد  98432محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر بناحيه
بندر فرشوط بملك  /محمد رفعت محمود عن نشاط كافيتريا وافتتح  2016/3/31واغلق  2022/6/13واودع
 8184وقيد برقم  72404سجل تجارى قنا
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 - 273احمد رافت نورالدين عبده فراج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6729ورقم قيد  98432محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر بناحيه
بندر فرشوط عزبه هارون بملك  /عاطف نورالدين عبده افتتح  2016/6/31واغلق  2022/6/13واودع 1900
وقيد برقم  72404سجل تجارى قنا
 - 274حنان شحاته محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6731
ورقم قيد  98433محل رئيسى عن اتيليه وكوافير ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -الصعايده  -شارع سوق
الخضار من المزارع  -بملك  /ايمن ماهر صبحى حبيب
 - 275يوسف عبده اسماعيل على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6736
ورقم قيد  98434محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا كرم عمران  -النجع الشرقى  -بملك  /كمال محمد
احمد
 - 276محمد عباس حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6739
ورقم قيد  98435محل رئيسى عن مطعم مأكولت ,بجهة محافظة قنا السواحليه  -ابنود  -بملك  /محمد عبيد
عبدالستار
 - 277خالد خير احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  6740ورقم
قيد  98436محل رئيسى عن بيع دقيق بالتجزئة ,بجهة محافظة قنا العيايشا  -بملك  /محمود خير  -احمد خير -
عرفه خير  -وفاء خير  -ليلى خير احمد حسين
 - 278محمد اسماعيل عبدالرحيم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6741ورقم قيد  98437محل رئيسى عن بيع وتعبئة المواد الغذائية ,بجهة محافظة قنا البحرى قمول
الحرزات  -بملك  /عبدالناصر اسماعيل عبدالرحيم
 - 279عبدا عطيه محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6743
ورقم قيد  98438محل رئيسى عن حظيرة تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا دندرة  -بملك  /عطيه محمد
عطيه
 - 280عبدا عطيه محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6743
ورقم قيد  98438محل رئيسى عن حظيرة تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
بناحيه دندره بملك  /عطيه محمد عطيه مصطفى عن نشاط حظيره تربيه مواشى وبيع البان وافتتح يوم
 2022/4/12واغلق يوم  2022/6/5واودع برقم  4454وقيد برقم  97131سجل تجارى قنا
 - 281يسن هشام يسن عمر احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6747
ورقم قيد  98439محل رئيسى عن اكسسوار موبيلت ,بجهة محافظة قنا بندرقنا  -المنشية البحرية  -بملك /
مبارك مصطفى على
 - 282اسماء عبدالفتاح عبدالرحيم على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6748ورقم قيد  98440محل رئيسى عن مخزن لتجارة المواد الغذائية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -
الحصواية  -بملك  /احمد اسحاق احمد فهيد
 - 283محمد عبده محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6751
ورقم قيد  98441محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا كرم عمران  -بملك  /عبده محمد حسن
 - 284عبدالرحمن محمود احمد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6752ورقم قيد  98442محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الصبريات  -بملك /
عبدا محمود احمد
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 - 285عبدالرحمن محمود احمد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6752ورقم قيد  98442محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية بندر دشنا العزازية بملك  /مبارك جلل ابوالهدى عن نشاط اعلف وقشور افتتح فى 2020-7-12
واغلق فى  2022-6-7واودع برقم  1586وقيد برقم  88737سجل تجارى قنا
 - 286حماده محمد سعيد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6779
ورقم قيد  91446رئيسى آخر عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا قفط_طريق قفط
القصير بجوار مجمع المدارس الثانوية الكلحين _بملك /خالد محمد جادالرب منصور
 - 287خالد خير احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  6816ورقم
قيد  98436رئيسى آخر عن بقالة قطاعى ,بجهة محافظة قنا نجع ابوالجود العيايشا  -بملك  /محمود خير -
احمد خير  -عرفه خير  -وفاء خير  -ليلى خير احمد حسين
 - 288خالد خير احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  6819ورقم
قيد  98436رئيسى آخر عن بيع علفه وقشور حبوب ,بجهة محافظة قنا نجع ابوالجود العيايشا  -بملك /
محمود خير  -احمد خير  -عرفه خير  -وفاء خير  -ليلى خير احمد حسين
 - 289كوثر خليل احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6757
ورقم قيد  98443محل رئيسى عن ورشة نجاره كهربائية ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -الشعارين  -بملك /
اكرام يوسف احمد الشعار
 - 290كوثر خليل احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6757
ورقم قيد  98443محل رئيسى عن ورشة نجاره كهربائية ,بجهة محافظة قنا كانه له محل رئيسيا بتاحيه ش
المقام بندر قوص بملك  /طه حسن اسماعيل عن نشاط بيع علفه وقشور حبوب وافتتح يوم  2010/9/23واغلق
يوم  2018/7/16واودع  1517وقيد برقم  5728سجل غرف قنا
 - 291على احمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6759ورقم قيد  98445محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا سمهود  -بملك  /احمد محمد
عبدالرحيم
 - 292موسى عبدالواحد محمود على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6761ورقم قيد  98446محل رئيسى عن بيع وتوزيع مستحضرات تجميل جمله وقطاعى وماعدا الدويه,
بجهة محافظة قنا بندر قوص  -شارع احمس من شارع الجمهورية  -بملك  /عبدالواحد محمود على
 - 293احلم عزت نظيم جوده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6763
ورقم قيد  98447محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حاجر الدهسه  -بملك  /عماد
ناجى ديمترى عيسى
 - 294بول عطيته محروس عازر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6764ورقم قيد  98448محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة قنا الرحمانيه قبلى  -بملك  /عادل
مكرم شاكر
 - 295صابر اسماعيل فضل ا اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6766ورقم قيد  98449محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا ش.ترعة الجرجاويه
بهجورة_ بملك/زكريا غطاس صابر
 - 296ماريان ظريف عبدالباقى امين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6770ورقم قيد  98450محل رئيسى عن ورشة تصنيع احذية ,بجهة محافظة قنا الرحمانيه قبلى  -بملك /
عطيات فكرى سوارس
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 - 297بول جمال نوب عطيه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6771
ورقم قيد  98451محل رئيسى عن بيع حديد كريتال ,بجهة محافظة قنا الرحمانيه قبلى  -بملك  /عفاف حكيم
مصرى
 - 298محمود اشرف شوقى ابوالمجد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6774ورقم قيد  98452محل رئيسى عن بقالة تموينيه ,بجهة محافظة قنا مدينة اللومنيوم بمنطقة الثلثات
خلف النادى _بملك /شركة مصر لللومنيوم
 - 299منال نادر فؤاد ايوب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  6775ورقم
قيد  98453محل رئيسى عن ورشه نجارة ,بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلى  -بملك  /زكا فكرى بشير ابادير
 - 300منال نادر فؤاد ايوب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  6775ورقم
قيد  98453محل رئيسى عن ورشه نجارة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر بناحيه القصر بملك /
عيد طنيوس مجلع مرقص عن نشاط تربيه مواشى وبيع البان وافتتح يوم  2021/12/2واغلق يوم 2022/5/29
واودع  13193وقيد برقم  94845سجل التجارى قنا
 - 301مارى اشرف غطاس بحيره تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6777
ورقم قيد  98454محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -حوض  10امام الكنيسة -
بملك  /جورج صبحى سيدهم
 - 302ايه عبدالرحيم على فضل عثمان تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6781ورقم قيد  98455محل رئيسى عن توزيع ملبس وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع الجميل  -اعلى محل بلنش  -بملك /
عمرو محمد احمد عبدا
 - 303محمد موسى هريدى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6782ورقم قيد  98456محل رئيسى عن مكتب تأجير سيارات ومعدات ثقيلة( بعدالحصول على التراخيص
اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلي_بملك/خالد تمساح احمد
مدني
 - 304محمد عزت فؤاد محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6786
ورقم قيد  98457محل رئيسى عن بيع وتوزيع ورق ابيض ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -الشئون  -بملك /
عزت فؤاد محمود
 - 305بسمه حسن محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6787
ورقم قيد  98458محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الشرقى بهجوره  -نجع العاقوله -
بملك  /منى احمد صابر محمد
 - 306محمود ابراهيم محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6788ورقم قيد  98459محل رئيسى عن تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا الوقف الجديدة  -بملك /
محمد احمد محمد احمد
 - 307صلح ابراهيم حسان حسين على الحسانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  6789ورقم قيد  98460محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العماله والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا دندره  -نجع ابوشوك  -بملك  /احمد عبدالهادى مقبول
سليم
 - 308محمد حمام عبدالراضى خليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6791ورقم قيد  98461محل رئيسى عن مزرعة تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا الشراف العسيليه -
بملك  /مصطفى جمعه محمد
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 - 309رجاء محمود على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6793
ورقم قيد  98462محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا البقيلى الشرقى بهجوره -
بملك  /على محمود احمد
 - 310امل رمضان فارس عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6797ورقم قيد  98463محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ومقاولت عدا توريد العمالة والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا بندر قفط  -شارع السادات بملك  /مصطفى محمود
ابوالوفا
 - 311صفاء بدوى محمد مجاهد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6800ورقم قيد  98464محل رئيسى عن بيع مواد غذائية ,بجهة محافظة قنا العركى  -بملك  /احمد بدوى
محمد
 - 312عبدالعزيز عبداللطيف محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  6804ورقم قيد  98465محل رئيسى عن سوبرماركت ,بجهة محافظة قنا بلد المال بحرى  -بملك /
احمد محمد انور
 - 313عبدالرحمن عادل احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6805ورقم قيد  98466محل رئيسى عن بيع اسماك ومأكولت لحوم مشوية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -
الحصواية بملك  /رفاعى الدسوقى مصطفى
 - 314مؤمن عبده عبدالعال سليمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6808
ورقم قيد  98467محل رئيسى عن تعبئة زيت طعام ,بجهة محافظة قنا الطويرات  -بملك  /صلح منصور
محمد
 - 315عمر ابراهيم محمد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6813ورقم قيد  98468محل رئيسى عن مزرعة مواشى وتجارة اللبان ,بجهة محافظة قنا العطيات  -بملك /
سامى عزالعرب احمد
 - 316وليد احمد فخرى غريب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6817
ورقم قيد  98469محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بهجوره _ بملك /ساميه جمال
محمد
 - 317مؤمن حسن ابوالمجد محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6820ورقم قيد  98470محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الرئيسية  -بملك  /محمود
حسن ابوالمجد
 - 344غريب احمد عبدالحميد غريب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6867ورقم قيد  98491محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا البراهمة  -بملك  /سعيده
سعدالدين احمد
 - 318مؤمن حسن ابوالمجد محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6820ورقم قيد  98470محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
بناحيه الرئيسيه ملك  /محمود حسن ابوالمجد عن نشاط تربيه مواشى وبيع البان وافتتح يوم  2022/2/24واغلق
يوم  2022/6/5واودع برقم  3416وقيد برقم  41245سجل غرفه قنا
 - 319احمد محمد محمود على فراج تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6821ورقم قيد  98471محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك  /احمد تونى
احمد بدرى
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 - 320احمد محمد محمود على فراج تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6821ورقم قيد  98471محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية هو  -عزبة المير بملك  /احمد تونى احمد بدرى عن نشاط تربية مواشى وبيع البان افتتح فى
 2021-12-27واغلق فى  2022-6-8واودع برقم  9360وقيد برقم  39796سجل تجارى قنا
 - 321محمود خلف احمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6822ورقم قيد  98472محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا القمانه  -بملك  /قناوى
حسين خلف ا عبدالموجود
 - 322محمود خلف احمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6822ورقم قيد  98472محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية عزبة حماد  -القمانة  -ملك  /قناوى حسين خلف ا عن نشاط تربية مواشى وبيع البان وافتتح فى
 2022-4-2واغلق فى  2022-6-5واودع برقم  3606وقيد برقم  41307سجل غرفة قنا
 - 323حنان عبدا رضوان احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6823ورقم قيد  98474محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا البطحة  -بملك  /عثمان
على عثمان
 - 324حنان عبدا رضوان احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6823ورقم قيد  98474محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية البطحة ملك  /عثمان على عثمان عن نشاط تربية مواشى وبيع البان افتتح فى  2021-11-18واغلق فى
 2022-6-8واودع برقم  8060وقيد برقم  39073سجل غرفة قنا
 - 325حسين نصرالدين محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6871ورقم قيد  90665رئيسى آخر عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع مصنع
الغزل  -امام التدريب المهنى بملك  /عمادالدين محمد ابوزيد
 - 326محمد سيداحمد احمد موسى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6890ورقم قيد  93741رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى  -بملك
 /عبدالجابر على محمد عليان
 - 327نجاه نوبى شاذلى عبداللهى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6893ورقم قيد  94548رئيسى آخر عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا خزام -بملك  /محمد
صبحى ابراهيم احمد
 - 328اسماعيل محمد السيد اسماعيل عطاى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  6825ورقم قيد  98475محل رئيسى عن مستودع بيع مياه غازيه ,بجهة محافظة قنا القصر  -بملك /
عبدالعاطى رياض كريم
 - 329محمد عبدالباسط طه ضمره تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6833ورقم قيد  98476محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا كوبرى الحجز
الترامسة  -بملك  /حسن طه ضمره احمد
 - 330محمد صديق سليم احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6837
ورقم قيد  98477محل رئيسى عن توريدات عموميه وبيع حدايد وبويات ماعدا توريد العماله والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبه ,بجهة محافظة قنا بندر نقادة  -شارع  23يوليو  -بملك  /محمد محمود احمد
عبدالعال
 - 331نصير تايه عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6838
ورقم قيد  98478محل رئيسى عن بيع اسمنت وجبس ,بجهة محافظة قنا البارود  -بملك  /صابر نصرا
محمد
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 - 332جمال عبدالناصر حسين خليل تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6840ورقم قيد  98479محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة قنا سمهود  -بملك  /ناصر حسين
خليل عبدالرحمن
 - 333فادى صلح محمد عبدالله تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6842ورقم قيد  98480محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا عزبه البوصه  -بملك /
احمد فراج محمد
 - 334المير احمد على محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6849
ورقم قيد  98481محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك  /مصطفى احمد على
 - 335ناجح احمد محمد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6852
ورقم قيد  98482محل رئيسى عن حظيرة لتربية المواشى وبيع اللبان ,بجهة محافظة قنا جزيرة مطيرة -
نجع الصوابر  -بملك  /عثمان احمد محمد على
 - 336سيد احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  6853ورقم
قيد  98483محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة قنا الشراف الشرقيه  -بملك  /على محمد عبدا
 - 337ايه عبده رشاد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6854
ورقم قيد  98484محل رئيسى عن صيدليه بيطريه ولوازم مواشى ,بجهة محافظة قنا الشراف الشرقيه  -نجع
الحى  -بملك  /على محمد عبدا صنبول
 - 338صفاء عبدالفضيل طاهر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6855ورقم قيد  98485محل رئيسى عن اتيليه وكوافير ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -امتداد السكه الحديد
العزازيه  -بملك  /مسعود عطيتو عبدالرحيم سيد
 - 339محمد احمد كامل حبشى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6856
ورقم قيد  98486محل رئيسى عن ملبس جاهزه ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع البوتجاز القديم
امام مسجد اللواء  -بملك  /محمد محمود شرقاوى محمد
 - 340زهره محمد عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6857ورقم قيد  98487محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة قنا اولد نجم الحفناوية  -بملك  /ربيع
حمدى على
 - 341محمد على معتوق عبدالحفيظ تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6859ورقم قيد  98488محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا الغربى بهجورة
 بملك  /معتوق على معتوق - 342اشرف طانيوس جرجس صابر تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6862ورقم قيد  98489محل رئيسى عن تربية فراخ وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا شارع الجلء امام
النقطه ببهجورة  -بملك  /شفيق وهيب بطرس خليل
 - 343سامح عشرى احمد صديق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6865ورقم قيد  98490محل رئيسى عن مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا الكوم الحمر  -بملك /
الشاذلى احمد ابراهيم
 - 345غريب احمد عبدالحميد غريب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6867ورقم قيد  98491محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية البراهمة بملك  /سعيده سعدالدين احمد عن نشاط ملبس جاهزة افتتح فى  2019-10-8واغلق فى
 2020-6-14واودع برقم  6000وقيد برقم  30512سجل غرفة قنا
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 - 346الهام شوقى سعيد حرب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6868
ورقم قيد  98492محل رئيسى عن ورشة الوميتال ,بجهة محافظة قنا جراجوس الكتايته  -بملك  /محمد شحته
محمد احمد
 - 347هانى حكيم شحات حبيب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6873
ورقم قيد  98493محل رئيسى عن محل بيع موبيليا ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى  -بملك  /حكيم شحات
حبيب
 - 348علم احمد علم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6880
ورقم قيد  98494محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا دندرة الجبيل_بملك /محمد
عبدالراضى علم
 - 349سميه احمد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6883
ورقم قيد  98495محل رئيسى عن بقالة تموينية ,بجهة محافظة قنا الجبلو  -الشيخ ركاب  -ملك  /خضره
عباس محمد
 - 350خالد احمد عثمان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6884
ورقم قيد  98496محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -المنشية البحرية  -بملك  /علء الدين
محمود فرغلى
 - 351حماده زكى صديق ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6885ورقم قيد  98497محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا المسيد  -بملك /
غنيم زكى صديق ابراهيم
 - 352وائل عارف محمد عارف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6886ورقم قيد  98498محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع
الصحابه متفرع شارع مصنع الغزل بالشئون بملك  /صلح الدين عمر احمد
 - 353محمود عبدالصبور فخرى ضرار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6887ورقم قيد  98499محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -ش .توفيق
الحكيم بملك  /هانى نعيم كيرلس
 - 354سيد محمود احمد على تاجر فرد رأس ماله  110,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6888
ورقم قيد  98500محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة قنا الغرابوه  -بملك  /حسين بخيت حسن
 - 355عمار غريب سنبل احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6891
ورقم قيد  98501محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك /
ابراهيم غريب سنبل
 - 356عمار غريب سنبل احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6891
ورقم قيد  98501محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
بناحيه حجازه قبلى بجوار الوحده الصحيه بملك  /غريب سنبل احمد عن نشاط مقاولت اعمال نفاشة وافتتح يوم
 2018/2/1واغلق يوم  2022/6/15وادع برقم  2366وقيد برقم  28741سجل غرقه قنا
 - 357ماري مجلع ساويرس يوحنا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6894
ورقم قيد  98502محل رئيسى عن كوافير حريمي ,بجهة محافظة قنا بندر قنا المنشيه البحريه شارع صيدلية
الرحمه بملك  /بيشوي مجلع ساويرس يوحنا
 - 358الحسن نصر غريب احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6906
ورقم قيد  98503محل رئيسى عن ورشة كاوتش ,بجهة محافظة قنا المخزن قبلى  -بملك  /صابره احمد
محمود
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 - 359الحسن نصر غريب احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6906
ورقم قيد  98503محل رئيسى عن ورشة كاوتش ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية العليقات
بملك  /محمود عبدالوهاب محمود عن نشاط حظيرة لتربية المواشى وبيع اللبان افتتح فى  2021-12-18واغلق
فى  2022-5-15واودع برقم  14033وقيد برقم  95301سجل تجارى قنا
 - 360جرجس مراد واصف سيدهم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6908ورقم قيد  98504محل رئيسى عن ورشة نجاره يدوى ,بجهة محافظة قنا المعرى  -بملك  /حياه ميلد
سيدهم
 - 361سونيا احمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6912
ورقم قيد  98505محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا هو -بملك  /معتز كمال تركى محمد
 - 362عيد محمود خليل علوان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6913
ورقم قيد  98506محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا جزيرة الطوابية  -بملك  /عايد
محمود خليل
 - 363عبدالعزيز محمود احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6914ورقم قيد  98507محل رئيسى عن بيع ماكولت ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -شارع طريق
النصر  -بملك  /عبدالرازق محمد احمد محمد وعبدالكريم محمد احمد محمد وعبدالمنعم محمد احمد محمد
 - 364هيبت صابر احمدالنحاس محمود تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6915ورقم قيد  98508محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا خوالد ابوشوشة  -بملك /
كوكب احمد النحاس
 - 365احسان عبدا عبادى الصغير تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6917ورقم قيد  98509محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا ابوشوشه  -بملك  /ياسر موسى
ابوالفضل
 - 366مصطفى امين نصر الدين امين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6920ورقم قيد  98510محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش سيدى عبدالرحيم  -بملك /
ابوالحسن امين نصرالدين
 - 367عزت احمد شحاته السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6921
ورقم قيد  98511محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه متكامله ,بجهة محافظة قنا عزبه البوصه  -بملك /
ورده غريب عبدالعليم
 - 368اسماء هنداوى دكرونى حامد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6927ورقم قيد  98512محل رئيسى عن محل بيع الدوات المنزلية ,بجهة محافظة قنا بندرقفط  -امام مسجد
ابن ماجا  -بملك  /محمود يسين عبادى على
 - 369ناصر عبدالمالك ابوعمره ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6933ورقم قيد  98513محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك /
عبدالرحمن محمد راوى
 - 370ماجد عبدالله محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6934ورقم قيد  98514محل رئيسى عن بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /عبدالحميد
احمد محمد على وعبيد وهبى محمد حبشى
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 - 371محمد سعيد عبدالعظيم عمر تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6935ورقم قيد  98515محل رئيسى عن ورشه نجارة باب وشباك ,بجهة محافظة قنا نجع سعيد  -بملك /
ابوالسعود على الراوى
 - 372عليو عبدا محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6939
ورقم قيد  98516محل رئيسى عن مزرعة لتربيه الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا عزبة ادم -بملك  /حسن
عبدالفتاح عبدالراضى
 - 373محمد رمضان ابراهيم عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6942ورقم قيد  98517محل رئيسى عن طرح وخردوات ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع العمده بملك /
حسن صلح العمارى
 - 374هويدا عامر محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6945
ورقم قيد  98518محل رئيسى عن تربيه دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك  /حيضر حسب ا عمر
احمد
 - 375مينا نصر روفائيل عبده تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6946
ورقم قيد  98519محل رئيسى عن ورشة نجارة كهربائية ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -شارع السطبل
بملك  /مجدى ميشيل جندى
 - 376عبدالرحمن عصمت عبدالرازق احمد تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6948ورقم قيد  98520محل رئيسى عن بيع اسمنت ومواد بناء ,بجهة محافظة قنا الرفشه  -بملك /
عصمت عبدالرازق احمد
 - 377حسين فؤاد محمدالصغير محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6949ورقم قيد  98521محل رئيسى عن بيع بقالة تموينية ,بجهة محافظة قنا المقارين  -بملك  /ورثة محمد
الصغير محمود
 - 378عادل عبدالهادى حسن اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6951ورقم قيد  98522محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الظافرية  -بملك
 /عبدالهادى حسن اسماعيل
 - 379عادل عبدالهادى حسن اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6951ورقم قيد  98522محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل
رئيسيا اخر ناحية الظافرية نجع الحجيرى بملك  /عبدالهادى حسن اسماعيل عن نشاط حظيرة تربية مواشى افتتح
فى  2019-2-4واغلق فى  2022-4-14واودع برقم  747وقيد برقم  27881سجل غرفة قنا
 - 380ابراهيم محمود سيد على تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6952
ورقم قيد  98523محل رئيسى عن بيع اجهزة كهربائية ,بجهة محافظة قنا الدير الغربي  -شرق الكوبرى -
بملك  /جاب ا على احمد محمد
 - 381احمد عبيد محمد جادالكريم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6956ورقم قيد  98524محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا نجع معين -
الكلحين  -بملك  /محمد بدرى عبيد
 - 382احمد عبيد محمد جادالكريم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6956ورقم قيد  98524محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل
رئيسيا اخر ناحية الظافرية نجع معين بملك  /محمد بدرى عبيد عن نشاط حظيرة تربية مواشى افتتح فى
 2019-9-26واغلق فى  2020-7-5واودع برقم  5715وقيد برقم  30355سجل غرفة قنا
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 - 383محمود امين محمود يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6960ورقم قيد  98525محل رئيسى عن مستلزمات طبية عدا الدويه ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى -
شارع عبدالمنعم رياض  -بملك  /امين محمود يوسف
 - 384علء احمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6961
ورقم قيد  98526محل رئيسى عن صيانه اجهزه كهربائيه وتكيف وقطع غيار ,بجهة محافظة قنا ابوشوشه -
بملك  /محمود محمود احمد السيد
 - 385محمد مرسى ابوالعباس عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6962ورقم قيد  98527محل رئيسى عن اكسسوار محمول ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -نجع سعيد بجوار
مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض  -بملك  /سامح على مصطفى
 - 386احمد على فريج على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6963
ورقم قيد  98528محل رئيسى عن قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -ش .مصر
اسوان السريع  -بملك  /محمد السيد محمد
 - 387هانى على جادا احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6964
ورقم قيد  98529محل رئيسى عن بيع حلويات شرقيه وغربية ,بجهة محافظة قنا نجع الحمره  -الكلحين -
بملك  /ابوالحسن عابدين حسن
 - 388حسين فؤاد محمدالصغير محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7013ورقم قيد  98521رئيسى آخر عن بيع دقيق بلدى ,بجهة محافظة قنا المقارين  -بملك  /ورثه محمد
الصغير محمود
 - 389على كمال سيد احمد عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6971ورقم قيد  98530محل رئيسى عن مزرعة تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا السويقة -حجازه قبلى
 سيد كمال احمد عبدالكريم - 390محمود على احمد عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6972
ورقم قيد  98531محل رئيسى عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة بحرى -
بملك  /عبدالكريم على احمد
 - 391سعدى خليفة حسين خليفة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6973
ورقم قيد  98532محل رئيسى عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازه قبلى  -بملك
 /محمد احمد خليفة
 - 392ابراهيم احمد خليفه حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6975
ورقم قيد  98533محل رئيسى عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك
 /احمد خليفه حسين
 - 393محمد نور الدين محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6976ورقم قيد  98534محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا جراجوس  -بملك /
سعيد عبدا سعيد
 - 394محمد نور الدين محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6976ورقم قيد  98534محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر بناحيه الجماليه بملك  /ستمع عبادى عبدا عن نشاط مقاولت عموميه متكامله وافتتح  2015/1/28واغلق
 2020/11/18اودع برقم  261وقيد برقم  18093سجل غرفه قنا
 - 395ماجد فتحى شاكر قليد تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6982
ورقم قيد  98535محل رئيسى عن ورشة نجاره باب وشباك موبيليا ,بجهة محافظة قنا طوخ ش .السنترال -
بملك  /عماد فتحى شاذلى
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 - 396ايمان هارون بخيت احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6984
ورقم قيد  98536محل رئيسى عن اكسسوار حريمى ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع سوريا -
بملك  /كرم احمد محمود
 - 397كريم ناصر جادا مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6988ورقم قيد  98537محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات بعدالحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا دندرة  -احمد خيرى ابراهيم
 - 398سمير سعيد احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6990
ورقم قيد  98538محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الخرانقه  -بملك  /ابراهيم
سعيد احمد
 - 399رزيقى سمير عدلى يوسف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6995
ورقم قيد  98539محل رئيسى عن ورشه تصليح ثلجات ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع محمد
عبده متفرع من  15مايو  -بملك  /اشرف بخيت ناجى
 - 400سيد محمود حسن ابوبكر تاجر فرد رأس ماله  52,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6996
ورقم قيد  98540محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا فاو قبلى  -عزبة اللفى  -بملك  /كوثر على حسن
 - 401احمد محمد موسى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7003
ورقم قيد  98541محل رئيسى عن ورشة حداده ,بجهة محافظة قنا ش صلح الدين حجازه قبلى  -بملك /
الدسوقى عبدالجابر على
 - 402نجاة عبدالموجود عبدالعظيم على مكى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  7005ورقم قيد  98542محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -صفاره ش .المزارع -
بملك  /فيصل عيد على
 - 403حسن محمد ابوالوفا الصغير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7011ورقم قيد  98543محل رئيسى عن مزرعة مواشى وتجارة اللبان ,بجهة محافظة قنا نجع سعيد  -بملك
 /حسن على محمود
 - 404محمد ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7015ورقم قيد  98544محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا القمانه  -بملك  /احمد
ابراهيم احمد ابراهيم
 - 405محمد ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7015ورقم قيد  98544محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
بناحيه القمانه  -بملك  /احمد ابراهيم احمد ابراهيم عن نشاط حظيره مواشى وبيع البان وافتتح يوم 2022/4/12
واغلق  2022/6/8واودع برقم  4445وقيد  97126سجل التجارى قنا
 - 406حسن محمد احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7023
ورقم قيد  98545محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /منيره عيد
يونس
 - 407محمود عبده محمود عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7024ورقم قيد  98546محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا نجع عزوز  -بملك
 /عبدالناصر هلباوى عبدا
 - 408يوسف ابراهيم عبدا احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7029ورقم قيد  98547محل رئيسى عن ورشه تقطيع رخام ,بجهة محافظة قنا نجع السلم  -الكلحين -
بملك  /معوض جاد الرب احمد
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 - 409فاطمه محمد فكرى محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7030
ورقم قيد  98548محل رئيسى عن صيدلية عامة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش .الشهيد مجدى الدسوقى
حوض  - 10بملك  /محمد فكرى محمد عبدا
 - 410تيسير عبدالرحيم صادق احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7033ورقم قيد  98549محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الهيشه  -عزبه ادم -
بملك  /حسن عبدالفتاح عبدالشافى
 - 411نورا صابر فؤاد يوسف تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7036
ورقم قيد  98550محل رئيسى عن تجاره بيض بالجمله ,بجهة محافظة قنا الغربى بهجوره  -سامح
عمرعبدالعزيز يونس
 - 412بخيته محمد احمد عمر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7037
ورقم قيد  98551محل رئيسى عن بيع علفه وقشور ,بجهة محافظة قنا الحجيرات  -بملك  /محمد عبدالعليم
عريان
 - 413بخيته محمد احمد عمر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7037
ورقم قيد  98551محل رئيسى عن بيع علفه وقشور ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
الحجيرات بملك  /روايح عبدالغنى جادالكريم عن نشاط علفة وقشور افتتح فى  2013-9-9واغلق فى
 2017-8-15واودع برقم  3349وقيد برقم  13044سجل غرفة قنا
 - 414رائد هلباوى عبدالرسول احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7039ورقم قيد  98552محل رئيسى عن ملبس ,بجهة محافظة قنا الشاوريه  -بملك  /هلباوى عبدالرسول
احمد
 - 415فؤاد محمود فؤاد عويضه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7040
ورقم قيد  98553محل رئيسى عن تجاره الفاكهه والخضروات ,بجهة محافظة قنا الغربى بهجوره زليتم -
بملك  /محمود فؤاد عويضة
 - 416باسل عبدالمحسن عبدالحميد محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7042ورقم قيد  98554محل رئيسى عن محل جزارة ,بجهة محافظة قنا الغربى بهجورة زليتم  -بملك /
عبدالمحسن عبدالحميد محمود
 - 417صبحى تركى رضوان مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7044ورقم قيد  98555محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا جزيره الطوابيه  -بملك
 /صلح تركى رضوان
 - 418رشدى صبرى طاهر ماضى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7045ورقم قيد  98556محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا ش الذاعة هو  -بملك /
محمد شعبان محمد
 - 419مروه طلعت شرقاوى شحاته تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7046ورقم قيد  98557محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا ابنود  -بملك  /طلعت
شرقاوى شحاته
 - 420منصور عمر محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7047ورقم قيد  98558محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا عزبة جبريل -
كرم عمران  -بملك  /محمد عمر محمود محمد
 - 421فوزى سمير حبيب طنيوس تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7048ورقم قيد  98559محل رئيسى عن بيع اقمشة ,بجهة محافظة قنا حجازه قبلى  -بملك  /سمير حبيب
طنيوس
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 - 422حماده رفاعى مراد سعيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7049
ورقم قيد  98560محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا بندر نقادة  -ش .الشيخ
حسين  -بملك  /احمد عبدا عطيه
 - 423فايزه احمد حسانين احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7103
ورقم قيد  59622رئيسى آخر عن تربيه دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا نجع الوادى  -بملك  /محمود محمد
محمود
 - 424أسامه محمود احمد على تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7057
ورقم قيد  86211رئيسى آخر عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش .سيدى
عبدالرحيم الشئون  -بملك  /حمدى محب ابوالمعاطى
 - 425هيثم جمال شمروخ عبدالله تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7118ورقم قيد  94629رئيسى آخر عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا نجع قطيه  -بملك  /خلف
ا عبدالعزيز خلف ا
 - 426احمد عبدالحميد على احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7051
ورقم قيد  98561محل رئيسى عن كوافير سيدات ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع عبدالمنعم
رياض امام استديو الناظر  -بملك  /ادهم محمد محمد احمد
 - 427مصطفى دسوقى كمال لبيب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7061ورقم قيد  98562محل رئيسى عن خدمات كمبيوتر فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه
والمصاحف والنترنت بعدالحصول التراخيص الزمه ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -ش محمد الفاتح العزازية -
بملك  /دسوقى كمال لبيب
 - 428رجب حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7062
ورقم قيد  98563محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع سفينه  -بملك /
بشير حبيب بشير
 - 429عفاف جمال محمد جاد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7064
ورقم قيد  98564محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا زمام القمانة بالمناصرة_بملك/
زين العابدين مرسى خلف ا
 - 430سميره عبدالحميد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7074ورقم قيد  98565محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /سناء
مبارك صديق
 - 431سميره عبدالحميد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7074ورقم قيد  98565محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسا اخر ناحية
ابومناع بحرى  -بملك  /سناء مبارك صديق عن نشاط مزرعة مواشى وتجارة البان افتتح فى 2021-10-30
واغلق فى  2022-6-15واودع برقم  11131وقيد برقم  93598سجل تجارى قنا
 - 432رافت سبكى فكرى احمد تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7076
ورقم قيد  98566محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا العمرة_بملك/محمود كامل
محمود حسين
 - 433نوال ابوالمجد محمد طه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7079
ورقم قيد  98567محل رئيسى عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا الجماليه  -النجع الوسطانى
 -بملك  /ابوزيد محمد محمود حامد
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 - 434نوال ابوالمجد محمد طه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7079
ورقم قيد  98567محل رئيسى عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية الجمالية النجع الوسطانى بملك  /الجميلى عزت حسن عن نشاط مزرعة لتربية وبيع الدواجن افتتح فى
 2022-5-9واغلق فى  2022-6-19واودع برقم  4997وقيد برقم  97400سجل تجارى قنا
 - 435ايمان عبده محمدين على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7081
ورقم قيد  98568محل رئيسى عن كوافير واتيليه ,بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلى_بملك/صابرين شوقى
عبدالعاطى
 - 436محمد ضحى السلم عامر محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7084ورقم قيد  98569محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا الصبريات_بملك/
سامية عابدين هللى
 - 437مغيث محمد احمد محمدين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7087
ورقم قيد  98570محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة قنا عزبة ابوليله_الخط السريع_بملك/
سعاد شوقى عبدالحميد
 - 438احمد على فهمى احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  7088ورقم
قيد  98571محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا الطبايخه العطيات  -بملك  /رؤف على فهمى احمد
 - 439احمد على فهمى احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  7088ورقم
قيد  98571محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية الطبايخه تبع العطيات
بملك  /رؤوف على فهمى عن نشاط بيع بقالة افتتح فى  2019-5-16واغلق فى  2021-3-29واودع برقم 3096
وقيد برقم  29115سجل غرفة قنا
 - 440محمود عيد راوى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7089
ورقم قيد  98572محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا دندرة_الموقف بجوار
جامع ابو العباس الدندراوى_بملك/عيد راوى محمد
 - 441محمد بدرى على عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7096ورقم قيد  98573محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا كوم يعقوب_
بملك/احمد جاد الكريم جاد الرب
 - 442الهام بكرى جادالرب شحات تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7097ورقم قيد  98574محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا البارود  -بملك  /على بكرى جادالرب
 - 443فوزيه حراجى بربرى عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7099ورقم قيد  98575محل رئيسى عن بيع ادوات منزلية وكهربائيه ,بجهة محافظة قنا بجوار صيدلية
هشام جزيرة دندرة_بملك/حسن احمد يوسف حسن
 - 444محمد جابر عبدالنعيم مرتضى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7105ورقم قيد  98576محل رئيسى عن ورشة نجاره يدوية ,بجهة محافظة قنا البراهمه نجع العروبة  -بملك
 /جابر عبدالنعيم مرتضى
 - 445صفاء عبدالعزيز طه اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7106ورقم قيد  98577محل رئيسى عن بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قوص_شارع الجمهورية_بملك/
نعمة ا عبدا محمد
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 - 446محمود بسيونى نافع محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7107ورقم قيد  98578محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا_العزازيه ش.محمد
الفاتح اسماعيل عطاا نافع
 - 447محمد احمد سعيد حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7110
ورقم قيد  98579محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى نجع العمية
 بملك  /بدرى احمد سعيد حسين - 448ساميه شاكر احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7120ورقم قيد  98580محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا اولد نجم  -القبلية  -بملك
 /على محمد حسن
 - 449ساميه شاكر احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7120ورقم قيد  98580محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية المجتمع الجديد بندر نجع حمادى بملك  /عبدالعظيم محمد ابوالوفا عن نشاط الملبس الجاهزة افتتح فى
 2019-5-31واغلق فى  2022-1-16واودع برقم  626وقيد برقم  3581سجل غرفة قنا
 - 450ساميه شاكر احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7120ورقم قيد  98580محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية شارع الجمهورية  -اولد نجم القبلية ملك  /على محمد حسن عباس عن نشاط تربية مواشى وبيع البان افتتح
فى  2022-2-14واغلق فى  2022-6-5واودع برقم  1565وقيد برقم  40497سجل غرفة قنا
 - 451طه اسماعيل مصطفى اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7121ورقم قيد  98581محل رئيسى عن تصميم ازياء وتفصيل ملبس ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى
 ش .المجتمع الجديد  -بملك  /كرم احمد محمود - 452محمد محمود عبدا عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7123ورقم قيد  96395رئيسى آخر عن بقالة ,بجهة محافظة قنا الجبل  -بملك  /عثمان عبدا عبدالعال
 - 453علء أمين عباس احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7152
ورقم قيد  96628رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حاجر خزام  -بملك  /محمد
جمال حلوى
 - 454ايهاب نعيم بنيامين حنا تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7127
ورقم قيد  98582محل رئيسى عن ورشة تقطيع وتجهيز الرخام ,بجهة محافظة قنا وحدة رقم 2و 3عنبر 7
بمنطقة الصناعية بالصالحية نموذج(أ)_بملك/الجهاز التنفيذى للمشروعات
 - 455عبدالحميد رضوان ابوالمجد عسران تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7130ورقم قيد  98583محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا النجاحيه
ش الصلح الزراعى_بملك/احمد رضوان ابوالمجد
 - 456احمد سيد بدرى الراوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7131
ورقم قيد  98584محل رئيسى عن تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا السلمية  -بملك  /عمرو على
احمد ابراهيم
 - 457محمد جمال مبارك محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7133ورقم قيد  98585محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا_شارع الحاكم
العسكرى_بملك/على عبد الغنى محمد حسن
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 - 458محمد عبدالباسط احمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7136ورقم قيد  98586محل رئيسى عن طلء معادن ,بجهة محافظة قنا الميرية  -بملك  /فوزية عبدالله
محمد
 - 459صابرين عبدالستار قليعى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7139ورقم قيد  98587محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا العركى_
الصحراوى_خط النص_بملك/عبدالحميد نجيب عبدالحميد
 - 460نادى محمدالصغير نادى عبدالسيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7143ورقم قيد  98588محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة قنا البحرى
قمول دويح_بملك/سيد فؤاد ابوالمجد محمد
 - 461ناصر محمد على محارب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7146
ورقم قيد  98589محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا حجازه قبلى_بملك/شريف
ناصر محمد على
 - 462ياسمين عبدالناصر عباس سليمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7153ورقم قيد  98590محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا_ خلف بنك مصر
امام المحكمة _ بملك /ايرينى جورج الرومانى
 - 463محمود حسين مكى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7161
ورقم قيد  98591محل رئيسى عن تجارة الحبوب ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -الحاج سلم  -بملك /
عبدالرحمن حسين مكى
 - 464محمد اشرف عبدالرحيم احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7168ورقم قيد  98592محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -جنينه جودى -
بملك  /احمد على عبدا
 - 465احمد موسى احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7169
ورقم قيد  98593محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الرواتب_بملك/عبدا ابوبكر
حسانين
 - 466احمد موسى احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7169
ورقم قيد  98593محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية شارع الحاج سلم_عن نشاط تربية مواشى وبيع البان_افتتح _2021-12-23واغلق_2022-6-13اودع
برقم _9237وقيد برقم _39727بمكتب السجل الغرفة التجارية بقنا
 - 467ايرين تادرس حلمى تادرس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7171ورقم قيد  98594محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا القمانة -
المناصرة  -بملك  /حسن ابراهيم مهران
 - 468صلح راشد على محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7174
ورقم قيد  98595محل رئيسى عن بيع وتوزيع الزيوت والشحوم ,بجهة محافظة قنا قرية بركة_بملك/جميلة
عبدالله مهران سليمان
 - 469احمد رفعت على الراوى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7177
ورقم قيد  98596محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا نجع شريدم اولد نجم -
بملك  /عبدا ابوبكر على رفاعى
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 - 470عبدالبارى حسين محمدالثابت عبدالسيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7179ورقم قيد  98597محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية عدا السياحية داخل جمهورية مصر
العربية بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا نجع
الخرابيش  -بملك  /حمدى ابراهيم عبدالراضى
 - 471محمود عكاشه فكرى عبدالمطلب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7181ورقم قيد  98598محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حاجر الخطارة_
بملك/ابراهيم عكاشه فكرى
 - 472احمد عطيه احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7182
ورقم قيد  98599محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا الصبريات  -بملك  /حسن على محمد احمد
 - 473السعودى محمد محمود عمر تاجر فرد رأس ماله  110,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7183ورقم قيد  98600محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا نجع سعيد_بملك/احمد
عبدالرسول محمود
 - 474أشرف محمد عثمان عثمان تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7248ورقم قيد  68944رئيسى آخر عن مكتب خدمات نقل داخل حدود جمهورية مصر العربية (
بعدالحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة قنا بندر
فرشوط ش .بورسعيد بملك  /محمد عثمان عثمان
 - 475عدلى عبدالحميد عدلى ضاحى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7255ورقم قيد  73618رئيسى آخر عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا حوض الجبل -
بملك  /رجاء يوسف احمد
 - 476عبدالناصر بشير محمدالغريب يوسف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  7238ورقم قيد  78914رئيسى آخر عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
قنا الوسط قمول نجع القريه  -بملك  /بشير محمد الغريب يوسف
 - 477هيام عاطف عبدالحميد احمدعلى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7195ورقم قيد  98601محل رئيسى عن ادوات منزلية ومفروشات ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -شارع
همام  -بجوار مدرسة ابوالوفا  -بملك  /محمود صلح محمد على
 - 478محمود بكرى احمد بكرى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7198
ورقم قيد  98602محل رئيسى عن مزرعة تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا القلعة_بملك/محى الدين
سعد محمد
 - 479ايمان عدلى محمد احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7204ورقم قيد  98603محل رئيسى عن بيع دقيق وبقالة ,بجهة محافظة قنا الشرقى سمهود  -بملك  /عز
شوقى محمد احمد
 - 480محمد فريج محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7207ورقم قيد  98604محل رئيسى عن بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا القمانه_بملك/سلوى احمد حسان
 - 481محمد سيد فتحى ضوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7210
ورقم قيد  98605محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة قنا جزيرة الطوابيه  -بملك  /عبدالله صالح
عبدالسلم
 - 482سيده اسماعيل احمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7211ورقم قيد  98606محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا عزبة حماد  -القمانه  -بملك  /احمد ابوالوفا
عبدا
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 - 483محمد صابور احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7214
ورقم قيد  98607محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا حاجر دنفيق_بملك/سيد سعدى على
 - 484محمد اشرف محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7216ورقم قيد  98608محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الشقيفى  -بملك /
هشام محمد احمد رسلن
 - 485داليا عزت محمود محمد على تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7220ورقم قيد  98609محل رئيسى عن معمل تحاليل طبية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع طريق قنا -
سفاجا -امام مستشفى الجامعه  -بملك  /اسلم ابوالوفا محمد
 - 486عادل سعد سامى جوهر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7221
ورقم قيد  98610محل رئيسى عن اكسسوار وخردوات ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى _ شارع المجتمع
الجديد _ بملك  /وجيه نعيم فرج
 - 487زكريا محمد محمود سيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7224
ورقم قيد  98611محل رئيسى عن محل لبيع البقالة ,بجهة محافظة قنا الوسط قمول ساحل بشلو -محمد
محمود سيد
 - 488ايفا يعقوب سيدهم جرجس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7225
ورقم قيد  98612محل رئيسى عن بيع زجاج وبراويز ,بجهة محافظة قنا جراجوس نجع الشبيرات  -بملك /
عاطف حليم نمر غالى
 - 489صفوت نورالدين احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7226ورقم قيد  98613محل رئيسى عن بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا الزوايدة  -بملك  /احمد على سعد عبدا
 - 490سحر شعبان صادق على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7228
ورقم قيد  98614محل رئيسى عن بيع ملبس وادوات تجميل عدا الدوية ,بجهة محافظة قنا ش .السنترال
القديم  -ملك  /احمد عبدالرازق عبدالرحمن
 - 491محمد رفعت محمد امين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7229
ورقم قيد  98615محل رئيسى عن بيع مشروبات ساخنه وبارده ,بجهة محافظة قنا بندر قفط -ش المحطه -
بملك  /محمد عباس محمود
 - 492محمد خالد حسن رمضان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7230
ورقم قيد  98616محل رئيسى عن تربية مواشي وبيع البان ,بجهة محافظة قنا ابودياب غرب _ بملك /خالد
حسن رمضان
 - 493محمد خالد حسن رمضان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7230
ورقم قيد  98616محل رئيسى عن تربية مواشي وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه
ابودياب غرب عن نشاط حظيرة مواشى افتتح فى  2020-11-22واغلق فى  2021-7-28قيد برقم 87171
مكتب قنا
 - 494رأفت خريش ثابت على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7231
ورقم قيد  98617محل رئيسى عن ورشة نجارة لتصنيع الثاث والموبليا ,بجهة محافظة قنا الخرانقه  -بملك /
ممدوح سمير فرح
 - 495حسن احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7232
ورقم قيد  98618محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة قنا عزبه البوصة_ بملك  /الء عاطف
عبدالمنصف حسانين
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 - 496جمعه ابوالحمد لبيب محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7233ورقم قيد  98619محل رئيسى عن بيع احذية جملة ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /محمود
ابوالحمد لبيب محمود
 - 497جمعه ابوالحمد لبيب محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7233ورقم قيد  98619محل رئيسى عن بيع احذية جملة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر بناحيه
ابومناع بحرى بملك حسين محمود احمد عن نشاط مزرعة مواشى وتجاره البان وافتتح يوم  2022/4/5واغلق
يوم  2022/6/22قيد برقم  97083سجل تجارى قنا
 - 498سيناء علم الدين ابراهيم الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7241ورقم قيد  98620محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا المصالحة  -بملك  /حسن
سعد عبدالحافظ
 - 499محمد محمد حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7242
ورقم قيد  98621محل رئيسى عن بيع زيوت وشحومات ,بجهة محافظة قنا الدرب  -نجع خضر  -بملك  /ثناء
سعد اسماعيل
 - 500احمد يوسف حجازى كريم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7244
ورقم قيد  98622محل رئيسى عن بيع وتوزيع اسماك متنوعه ,بجهة محافظة قنا صفاره _ بملك /يوسف
حجازى كريم
 - 501عاطف محروس حسن بدوى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7249ورقم قيد  98623محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا عزبة البوصة  -بملك /
احمد عبدالله احمد
 - 502شربات على احمد عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7250ورقم قيد  98624محل رئيسى عن تربية وتسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الشعرانى  -بملك /
عبدالرحيم محمود جاد عبدا
 - 503فاطمه فكرى امين خديوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7251
ورقم قيد  98625محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الخرانقه  -بملك  /صالح عبدالغنى
احمد
 - 504محمد فراج فندى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7252
ورقم قيد  98626محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا العيايشا _ بملك /شفا عبدالحليم محمد
 - 505محمد فراج فندى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7252
ورقم قيد  98626محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه العيايشا عن نشاط
حظيرة مواشى افتتح فى  2020-12-7واغلق فى  2021-5-30قيد  87499مكتب قنا
 - 506عبادى ابراهيم محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7253ورقم قيد  98627محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا جزيره مطيره  -بملك  /احمد
حامد احمد حامد
 - 534فهد عبدالعليم احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7316
ورقم قيد  98651محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك /
ايمن على فكرى بكرى
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 - 507عبادى ابراهيم محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7253ورقم قيد  98627محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية المعرى بملك  /عبدالله ابراهيم محمود عن نشاط حظيرة تربية مواشى وبيع البان افتتح فى 2020-12-16
واغلق فى  2022-1-30واودع برقم  10201وقيد برقم  87718سجل تجارى قنا
 - 508عبادى ابراهيم محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7253ورقم قيد  98627محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية المعرى بملك  /مصطفى احمد عبدالرحمن عن نشاط تعبئة وتغليف مواد غذائية افتتح فى  2020-5-6واغلق
فى  2020-10-28واودع برقم  2438وقيد برقم  32951سجل غرفة قنا
 - 509احمد عبدالجبار نصرالدين عمر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7256ورقم قيد  98628محل رئيسى عن حظيرة لتجاره المواشى ,بجهة محافظة قنا البراهمه نجع جوده -
بملك  /عبدالجبار نصرالدين عمر
 - 510حسين محمد على محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7262
ورقم قيد  98629محل رئيسى عن مزرعة تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا المعرى  -بملك  /سيد يوسف
حسن سعيد
 - 511علء محمدالعربى ابوالمجد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7263ورقم قيد  98630محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك /
خالد حسين احمد ابراهيم
 - 512محمد الطيرى عبدالموجود الصادق تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7265ورقم قيد  98631محل رئيسى عن بيع خضار وفاكهة ,بجهة محافظة قنا جراجوس  -بملك /
احمد الطيرى عبدالموجود الصادق
 - 513رسميه عطيت ا موسى خليل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7266ورقم قيد  98632محل رئيسى عن تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الهيشة  -بملك  /عطيت
ا موسى خليل
 - 514ابوالحسن القاضى جاد العبد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7270ورقم قيد  98633محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا السمطا بحرى  -بملك  /احمد
الزعيم عبدالمعطى
 - 515محمد محمود جوده محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7271
ورقم قيد  98634محل رئيسى عن طاحونة غلل ومدشة ,بجهة محافظة قنا مدخل الشيخ احمد العطيات -
بملك  /حسن عبداللطيف محمود
 - 516رمضان محروس اصيل محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7274ورقم قيد  98635محل رئيسى عن مخبز افرنجى ,بجهة محافظة قنا الصياد  -بملك  /ناديه عسر تغيان
 - 517محمد حلمى معلوى بدرى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7275ورقم قيد  98636محل رئيسى عن ثلجة موز ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -ابو غلة  -بملك /
محمد سليم محمد
 - 518مينا رسمى عطيتو اندراوس تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7279ورقم قيد  98637محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة قنا الشبرات جراجوس  -بملك /
رومانى وهيب عبدالشهيد
 - 519اكرام عبدالشافى محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7283ورقم قيد  98638محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة قنا العيايشا -بملك  /محسوب خليل محمد
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 - 520وائل السيد محمد السمان تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7287
ورقم قيد  98639محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا العمره  -بملك  /السيد محمد السمان
 - 521مارينا صمويل جمال زكى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7289ورقم قيد  98640محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا ابوشوشة  -بملك  /مسعد فوزى زكى
شنوده
 - 522مارينا صمويل جمال زكى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7289ورقم قيد  98640محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
ابوشوشة بملك  /مسعد فوزى زكى عن نشاط مكتب خدمات نقل افتتح فى  2021-5-25واغلق فى 2022-2-8
واودع برقم  4564وقيد برقم  90018سجل تجارى قنا
 - 523انطونيوس قبيل عبدالملك عجايبى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7290ورقم قيد  98641محل رئيسى عن ورشة تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلى ش
المستشفى  -بملك  /حسين عبدا عبدالراضى
 - 524محمد خلف عيسى علم تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7291
ورقم قيد  98642محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا خوالد القارة  -بملك  /حنفى مدنى ابوالمجد
 - 525مديحه بحبوح ابراهيم ابوبكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7292ورقم قيد  98643محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك  /عاطف ابوالوفا احمد
 - 526عمرو محمد تغيان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7295
ورقم قيد  98644محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة قنا مدخل بهجوره  -بملك  /محمود محمد
خليفه على
 - 527محمود محمدالضبع محمود مدنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7296ورقم قيد  98645محل رئيسى عن مكتب توريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت وكاميرات
المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا السماينة  -بملك  /هشام محمد الضبع محمود
 - 528خليل عادلى ابراهيم خليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7297
ورقم قيد  98646محل رئيسى عن محل بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -ش السطبل  -بملك  /محمد
عادلى ابراهيم
 - 529وائل نبيل راغب اسكندر تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7304
ورقم قيد  98647محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت وكاميرات
المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش .محفوظ توما  -بملك  /محب محفوظ توما
 - 530رضا على محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7305
ورقم قيد  98648رئيسى آخر عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا ابوتشت -العمره  -بملك/
شوقى محمود على محمد
 - 531رضا على محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7305
ورقم قيد  98648رئيسى آخر عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة سوهاج شارع مدرسه الصنايع
بنين بملك /اسامه البدرى على عوض واشرف البدرى على عوض
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 - 532شرف الدين عزالعرب محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7310ورقم قيد  98649محل رئيسى عن عنبر تربية دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك /
بشاى منتاؤوس بشاى
 - 533ايمن محمد عبيد حسن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7315
ورقم قيد  98650محل رئيسى عن مزرعة دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا بملك  /محمود طه محمد الصغير
 - 535فهد عبدالعليم احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7316
ورقم قيد  98651محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحيه الشيخ على شرق _ عن نشاط مزرعة مواشى وتجارة اللبان قيد برقم  89864افتتح فى 2021-5-20
واغلق فى  2022-6-23مكتب قنا
 - 536فيبى جرجس صبحى قسطندى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7318ورقم قيد  98652محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة قنا الدير الشرقى  -بملك  /رأفت عبدالمبدى
يس
 - 537حسام الدين حسن عابدين اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7319ورقم قيد  98653محل رئيسى عن ادوات صحيه ,بجهة محافظة قنا نجع سالم _ بملك /زوزو
محمود عثمان احمد
 - 538مرثا شحات مخالى جريس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7326
ورقم قيد  98654محل رئيسى عن مكتب توريدات معدات فندقية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -حوض عشرة
ش .الشهيد مجدى الدسوقى  -بملك  /وسيم نصرى ثابت
 - 539جمعه صبرى ابوالحمد سيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7327ورقم قيد  98655محل رئيسى عن مزرعه لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا هو  -عنتر
العريان يونس رشوان
 - 540شنوده فايق بطرس حسب ا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7328ورقم قيد  98656محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا ابومناع غرب  -بملك
 /حسين عبدالمبدى محمد بكرى
 - 541شنوده فايق بطرس حسب ا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7328ورقم قيد  98656محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية ابومناع بحرى بملك  /سناء ميخائيل حسب ا عن نشاط مزرعة مواشى وتجارة اللبان افتتح فى
 2021-11-9واغلق فى  2022-6-12واودع برقم  11800وقيد برقم  94023سجل تجارى قنا
 - 542حسن عطيه احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7329
ورقم قيد  98657محل رئيسى عن تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا الصبريات  -بملك محمود عيد فؤاد
 - 543علء محمد سعيد حسن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7330
ورقم قيد  98658محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا الترامسه  -الجبل  -بملك  /حمدى سعيد حسن
 - 544سحر عبدالحميد عبدالفضيل عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7331ورقم قيد  98659محل رئيسى عن مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط -
المنشية الجديدة  -بملك  /عادل سمير حسين
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 - 545نعيمه حجاج محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7332
ورقم قيد  98660محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا البراهمة  -بملك  /حنان
حجاج محمد
 - 546نعمه على محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7333
ورقم قيد  98661محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كرم عمران _ بملك  /يحيى
زكريا محمد احمد
 - 547نعمه على محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7333
ورقم قيد  98661محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحيه كرم عمران _ عن نشاط حظيرة تربية مواشى افتتح فى  2016-7-30واغلق فى  2022-1-30قيد برقم
 72861مكتب قنا
 - 548محمود محمد خليفه احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7334
ورقم قيد  98662محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية ,بجهة محافظة قنا الشراف الغربية  -بملك  /سعد محمد
خليفه
 - 549احمد محمد حسن محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7335
ورقم قيد  98663محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا ش .الخلص القلعه نجع سعيد  -بملك  /عادل
ابوالسعود محمد
 - 550ورده سعدالدين عبدالراضى مراد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7336ورقم قيد  98664محل رئيسى عن تربية الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا هو _ بملك /صلح
الدين عبدالحميد عبدالرحيم
 - 551عبدالكريم حسن احمد عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7337ورقم قيد  98665محل رئيسى عن معمل واستديو تصوير ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -ش
الجمهورية بجوار مرشح المياه  -بملك  /عبدالراضى محمد حسين موسى
 - 552عمرو السيد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7338
ورقم قيد  98666محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا نجع سعيد  -بملك  /عيسى عبدالباسط عيسى محمد
 - 553ليلى عبدالوهاب عبدالحميد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7340ورقم قيد  98667محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -العزازية  -بملك /
عبدالرحيم بدرى بغدادى
 - 554عمرو عطاا سعيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7341ورقم قيد  98668محل رئيسى عن محل بيع علفة ,بجهة محافظة قنا المسيد  -شارع الوحده  -بملك /
مصطفى عطاا سعيد ابراهيم
 - 555احمد موسى بدرى احمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7342
ورقم قيد  98669محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا فاو قبلى عزبة اللفى  -بملك /
الصغير نظير الصغير
 - 556محمود محمد محمد على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7343
ورقم قيد  98670محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة ,بجهة محافظة قنا الشيخ على شرق  -بملك
 /ابوالسعود رمضان محمود يوسف
 - 557حاتم ابوالسعود رمضان محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7344ورقم قيد  98671محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا الشيخ على شرق  -بملك  /ابوالسعود رمضان محمود
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 - 558احمد محمد معتوق على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7345
ورقم قيد  98672محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا الخطارة  -بملك  /محمد
عبدا عطية
 - 559نسمه حسن متولى سالمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7346
ورقم قيد  98673محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -ش .بورسعيد منزل الحاج
عبدالمجيد بجوار مطحن فرشوط بملك  /محمد عبدالمجيد عمر
 - 560هانى عبيد احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7379
ورقم قيد  79100رئيسى آخر عن مكتب رحلت داخلية عدا السياحية داخل جمهورية مصر العربية بعد
الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش.
مصر اسوان  -بملك  /حسن زناته حسين
 - 561صلح محمد محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7349
ورقم قيد  96985رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا خزام  -بملك  /طرية احمد
محمد عثمان
 - 562محمود فاروق حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7356ورقم قيد  98674محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الكلحين  -بملك
 /طايع احمد سالمان
 - 563حسام عبدالله رمضان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7357ورقم قيد  98675محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع
عمران  -بملك  /عبدالله رمضان ابراهيم
 - 564ايمان على عمران عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7360ورقم قيد  98676محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا هو  -بملك /
عبدالمنعم عبدالناصر عبدالمنعم
 - 565ابراهيم شنوده زاهر عجايبى تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7376ورقم قيد  98677محل رئيسى عن تربيه الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا المقارين  -نجع عيسى -
بهجوره  -بملك  /عبدالحميد عبدالستار الطيب
 - 566محروس كتى جادالرب على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7382ورقم قيد  98678محل رئيسى عن حظيرة مواشى لبيع المواشى وتجارة منتجات اللبان ,بجهة محافظة
قنا البحرى قمول  -بملك  /كتى جادالرب على
 - 567الحسن احمد بربرى احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7383
ورقم قيد  98679محل رئيسى عن محل لتجاره وتوزيع الدقيق الفاخر بالجمله ,بجهة محافظة قنا بندر قفط -
ش .النصارى  -بملك  /احمد هاشم عبدالرحمن
 - 568عبدالجليل حسن عبدالحميد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7387ورقم قيد  98680محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الحجيرات نجع عثمان
 بملك  /حسن عبدالحميد حسن - 569سعاد صديق محمد سالمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7391
ورقم قيد  98681محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الشرقى بهجوره عزبه كلنى  -بملك
 /محمد صادق فراج كلنى
 - 570عبدا هانى احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7392ورقم قيد  98682محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا جزيرة دندرة  -بملك /
رمضان عبدالمعطى عبدالحميد
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 - 571ناهد احمد قاسم احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7395
ورقم قيد  98683محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا البياضيه  -الجبلو  -بملك  /محمد قاسم محمود
سليمان
 - 572احمد حفظ ا عبدالكريم احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7396ورقم قيد  98684محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة قنا ش .مدرسة اللغات حجازة
بحرى  -بملك  /حفظ ا عبدالكريم احمد
 - 573نجاح حسن الطاهر حسن تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7398
ورقم قيد  98685محل رئيسى عن بيع علفه وقشور حبوب ,بجهة محافظة قنا نجع ابوسلطان خزام  -بملك /
سعدى امين الطاهر حسن
 - 574نجاح حسن الطاهر حسن تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7398
ورقم قيد  98685محل رئيسى عن بيع علفه وقشور حبوب ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
جزيرة مطيره بملك  /ممدوح سعيد محمد عن نشاط علفة وقشور حبوب افتتح فى  2018-2-21واغلق فى
 2021-3-23واودع برقم  1128وقيد برقم  24886سجل غرفة قنا
 - 575نجاح حسن الطاهر حسن تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7398
ورقم قيد  98685محل رئيسى عن بيع علفه وقشور حبوب ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
جزيرة مطيره بملك  /جمال محمد بدران عن نشاط بيع علفة وقشور حبوب افتتح فى  2018-3-25واغلق فى
 2021-3-23واودع برقم  1952وقيد برقم  25272سجل غرفة قنا
 - 576نجاح حسن الطاهر حسن تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7398
ورقم قيد  98685محل رئيسى عن بيع علفه وقشور حبوب ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
خزام  -بملك  /سعدى امين الطاهر عن نشاط علفة وقشور حبوب افتتح فى  2018-5-10واغلق فى
 2021-3-23واودع برقم  2921وقيد برقم  33207سجل غرفة قنا
 - 577الليثى احمد الليثى يوسف تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7401
ورقم قيد  98686محل رئيسى عن مزرعة بيع وتربيه دواجن ,بجهة محافظة قنا بندر قوص  -شارع الحب -
بجوار مستشفى محمد محمود  -بملك  /صفاء صلح الدين مبارك صالح
 - 578فوزى حسن الصغير طلب تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7404ورقم قيد  98687محل رئيسى عن توريدات ومقاولت عمومية عدا توريد العمالة والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية ,بجهة محافظة قنا دندرة  -بملك  /محمد مصطفى محمد
 - 579شربات فهيم على حامد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7408
ورقم قيد  98688محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -ش المركز  -بملك /
محمد رزق ا حسينى عبدالرحيم
 - 580حازم سعدى احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7411
ورقم قيد  98689محل رئيسى عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الجماليه  -بملك  /سعيده
عبدالجليل محمد
 - 581احمد حمدى محمود عزب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7412ورقم قيد  98690محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وتجارة البان ,بجهة محافظة قنا العركى -
بملك  /صلح عبدالفتاح قاعود
 - 582محمد عبدالعاطى رمضان شحات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7414ورقم قيد  98691محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى -
بملك  /نصر الدين على محمد
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 - 583محمد كمال مدنى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7415
ورقم قيد  98692محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الخرانقة  -بملك  /ابراهيم محمود
مدنى محمد
 - 584احمد عبدالراضى محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7418ورقم قيد  98693محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا الجبلو البياضية  -بملك  /عبدالراضى
محمد اسماعيل
 - 585شاكر عبدالسميع محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7420ورقم قيد  98694محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الكلحين  -نجع الكوم  -بملك
 /محمد ناجى عبدالحميد احمد
 - 586انتصار همام ايوب همام تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7423
ورقم قيد  98695محل رئيسى عن حضانة ,بجهة محافظة قنا الشطبية اولد نجم القبلية  -بملك  /سالم
عبدالحارس محمد
 - 587صالح احمد عبداللطيف حسين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7425ورقم قيد  98696محل رئيسى عن خردوات ,بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت  -ش المركز  -بملك /
فايز ماهر على
 - 588محمود نورالدين ابوالمجد سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7426ورقم قيد  98697محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع الشادر  -بملك  /حياه
حسنى بهيج
 - 589يوسف سعيد سعد عبدالحافظ تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7428
ورقم قيد  98698محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا المحروسة  -بملك  /عيسى محمد موسى
 - 590اسماء شحات محمد النوبى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7429
ورقم قيد  98699محل رئيسى عن مطعم تقديم ماكولت ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع 30
مارس  -بملك  /وائل احمد عبدالعال وولء احمد عبدالعال ووليد احمد محمد عبدالعال
 - 591اسامه عبدالوهاب محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7430ورقم قيد  98700محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع الشنهورية بجوار مدرسة
ابوالحسن البتدائية بملك  /احمد محمد محمود حسن
 - 592شعبان عبدالقادر عبدالحميد حامد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7431ورقم قيد  98701محل رئيسى عن بيع وتصليح اطارات وبطاريات ,بجهة محافظة قنا بندر قفط  -ش.
الجيش  -بملك  /ساميه ضاحى عمران
 - 593شعبان عبدالقادر عبدالحميد حامد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7431ورقم قيد  98701محل رئيسى عن بيع وتصليح اطارات وبطاريات ,بجهة محافظة قنا كان له محل
رئيسيا اخر ناحية ش .الجيش بندر قفط بملك  /اسامه ضاحى عرابى عن نشاط بيع اطارات وبطاريات افتتح فى
 2011-1-9واغلق فى  2021-12-5واودع برقم  4719وقيد برقم  24160سجل غرفة قنا
 - 594احلم موسى محمود عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7461ورقم قيد  98703محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك/
محمود حمدان محمد
 - 595محمد احمد محمد عبدالقوى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7462ورقم قيد  98704محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة قنا هو ش الجمعيه الزراعية
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 - 596طه محمد عبدا هاشم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7463
ورقم قيد  98705محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا عزبه يوسف  -بملك  /محمد
عبدا هاشم
 - 597سعد محمد احمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7464
ورقم قيد  98706محل رئيسى عن بيع بقاله ,بجهة محافظة قنا كرم عمران -بملك /محمود سعد محمد
 - 598رجبيه السيد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7465
ورقم قيد  98707محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا العطيات  -بملك /ياسر احمد رجب
 - 599محمود الزاملى محمود بخيت تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7467ورقم قيد  98708محل رئيسى عن ورشه نجاره يدويه ,بجهة محافظة قنا ش قنا قوص الغربى
البراهمه  -بملك  /محمد نصر الدين حسن محمد
 - 600محمود الزاملى محمود بخيت تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7467ورقم قيد  98708محل رئيسى عن ورشه نجاره يدويه ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا بناحيه
بندر قفط ش المحطه بملك  /سيد احمد محمد وافتتح يوم  2021/6/23واغلق يوم  2022/2/27واودع برقم
 5553وقيد برقم  90469سجل تجارى قنا
 - 601مديحه محمود على عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7468ورقم قيد  98709محل رئيسى عن بيع ادوات صحية ,بجهة محافظة قنا كوم يعقوب  -بملك  /محمود
على محمد
 - 602عابدين احمد عابدين محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7486
ورقم قيد  98710محل رئيسى عن مزرعة دواجن تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك /
النوبى محمد على
 - 603منى ابوالوفا عباس يحيا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7487
ورقم قيد  98711محل رئيسى عن حضانة اطفال خاصه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -الحميدات نجع عبيد -
بملك  /منصور يمانى محارب
 - 604موافى مفرج موافى عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7490ورقم قيد  98712محل رئيسى عن حظيره لتربيه الدواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا الوسط قمول -
نجع القريه  -بملك /ايمن مفرج عبدالجليل
 - 605خلف ا حمدان عبدالنعيم علم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7492ورقم قيد  98713محل رئيسى عن تجاره وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط -الحاج سلم
بملك/احمد حمدان عبدالنعيم
 - 606خالد عبدالصبور جمعه احمد حماد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7493ورقم قيد  98714محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول
على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -ش .عزبة
هارون  -بملك  /احلم حامد احمد محمد
 - 607محمود محمد شعيب رزيق تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7494ورقم قيد  98715محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة قنا السماينه -بملك /ايمان احمد
امبابى عبدا
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 - 608ليلى عبدالمنعم ابوالحجاج عطاا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7496ورقم قيد  98716محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بخانس  -بملك
 /المواهب علءالدين عطاا
 - 609احمد الشاذلى عابدين مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7499ورقم قيد  98717محل رئيسى عن مقاولت عموميه متكامله ,بجهة محافظة قنا حجازه قبلي -السويقه-
بملك/هشام محمد عابدين مصطفي
 - 610عبدالناصر محمد حسن على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7500
ورقم قيد  98718محل رئيسى عن دقيق بلدى ,بجهة محافظة قنا الترامسه  -بملك /سيد محمد حسن على
 - 611مروه احمد يسن سعد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  7507ورقم
قيد  98719محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة قنا عزبة ابراهيم سعد  -المحروسة  -بملك  /عطيه تغيان
محمود
 - 612عمران يوسف خليل محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7509
ورقم قيد  98720محل رئيسى عن غسيل وتشحيم سيارات ,بجهة محافظة قنا بندر قوص-ش متفرغ من طريق
النصر بملك /محمد يوسف خليل
 - 613محمود يوسف محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7510ورقم قيد  98721محل رئيسى عن تربيه دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا الجبل  -بملك  /جمال
محمود منصور
 - 614عماد الفى مصرى هابيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7512
ورقم قيد  98722محل رئيسى عن ادوات منزلية ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -حوض عشرة  -بملك  /عماد
السيد محمد
 - 615نبيل عربى مدنى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7513
ورقم قيد  98723محل رئيسى عن حظيره مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كوم المؤمنين -هانى علي
سقاو حسن
 - 616نبيل عربى مدنى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7513
ورقم قيد  98723محل رئيسى عن حظيره مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
بناحيه جراجوس بملك  /حسين محمود جاد الرب عن نشاط بيع تسالى وحبوب وعطاره وافتتح يوم
 2016/11/20واغلق يوم  2022/6/23واودع برقم  3932وقيد برقم  21979سجل غرقه قنا
 - 617احمد تاج رشيدى محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7514
ورقم قيد  98724محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الشراف الغربية -
بملك  /تاج رشدى محمد
 - 618ناجح جاد قاسم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7515
ورقم قيد  98725محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة قنا بهجورة  -شارع العاصمة  -بملك  /نجلء
عبدالرازق جاد
 - 619محمد مبارك محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7518ورقم قيد  98726محل رئيسى عن بيع احذيه حريمى ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع السهريج -
امام شارع بحرى البلد  -بملك  /زينب محمد محمود
 - 620عبدالرحيم على محمد شحات تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7519ورقم قيد  98727محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا دير العجايبى  -بملك /
عبدالناصر محمد عبدالشافى
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 - 621عبدالرحيم على محمد شحات تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7519ورقم قيد  98727محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
بناحيه القصر  -بملك  /احمد محمد غانم سليمان عن نشاط حظيرة مواشى وبيع البان وافتتح يوم 2022/2/23
واغلق يوم  2022/6/1واودع برقم  2260وقيد برقم  96357سجل تجارى قنا
 - 622محمد فرج قاعود نصرا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7520
ورقم قيد  98728محل رئيسى عن ورشة كهربائى سيارات ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -العزازية  -بملك /
رمضان محمد محمود
 - 623يونس سعد محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7522
ورقم قيد  98729محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا المفرجية  -بملك  /جابر
على محمد
 - 624يونس سعد محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7522
ورقم قيد  98729محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية الجمالية  -بملك  /سعد محمد عبدا عن نشاط مكتب مقاولت عمومية متكاملة افتتح فى  2019-5-1واغلق
فى  2022-6-27واودع برقم  2820وقيد برقم  83735سجل تجارى قنا
 - 625كرم ماسياس عدلى خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7523
ورقم قيد  98730محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا ش المحطة فاوبحرى  -بملك  /ماسياس عدلى خليل
 - 626محمد عبدالعاطى مبارك خلف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7524ورقم قيد  98731محل رئيسى عن محل عصير ,بجهة محافظة قنا بندر دشنا  -موقف قنا القديم  -بملك
 /امال مهران عسران
 - 627محمد احمد مبارك محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7572
ورقم قيد  58590رئيسى آخر عن مطعم وكافيتريا ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -المحل رقم  2بالمنطقة 2
بالمتداد الشمالى لخدمة عمارات السكان الجتماعى ( )39بالحى السكنى الول  -ملك  /جهاز تنمية مدينة قنا
الجديدة
 - 628كرم مسعد نجيب سدره تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7548
ورقم قيد  98732محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا العركى  -بملك  /محمود سعد
الدين عثمان
 - 629رحاب بدوى حماد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7549ورقم قيد  98733محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا البياضية الجبلو -
بملك /احمد ابراهيم على
 - 630هلل عبدالستار حراجى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7551ورقم قيد  98734محل رئيسى عن حظيرة لتربية المواشى وبيع اللبان ,بجهة محافظة قنا حاجر دنفيق
 بملك  /حليمة محمد صادق احمد - 631مينا طلعت كامل زخارى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7552ورقم قيد  98735محل رئيسى عن تجارة الخردوات والكسسوارات (عدا الكمبيوتر والنترنت) ,بجهة
محافظة قنا بندر فرشوط -شارع كنيسة الملك -بملك /مكرم كمال بسكويل جندى
 - 632احمد سيد خليل حشاش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7554
ورقم قيد  98736محل رئيسى عن بيع زيوت وشحومات وكاوتش ,بجهة محافظة قنا بندر قوص -شارع
طريق النصر -بملك /سيد خليل حشاش

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

Page 52 of 111

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 633احمد جاد عبدالرازق بربرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7556ورقم قيد  98737محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه بالعموله ,بجهة محافظة قنا بجوار مدرسه حاجر
الدهسه القبلى-بملك /جاد عبدالرازق بربرى
 - 634محمد جلل محمد عبدالنعيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7557ورقم قيد  98738محل رئيسى عن بيع بقالة ,بجهة محافظة قنا بندر قوص -ش.ابوالعباس -بملك/
شوقى محمد محمد
 - 635نصار الضبع يمنى احمد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7558
ورقم قيد  98739محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة قنا الحسينات  -بملك  /مريم محمد
احمد
 - 636سعدالدين فكرى محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7559ورقم قيد  98740محل رئيسى عن تجارة بن ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -شارع خلف
الطوابين  -بملك  /سعدالدين فكرى محمود ابراهيم
 - 637جورج ثروت سمرى مسدارى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7560ورقم قيد  98741محل رئيسى عن صيدلية عامة ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى -ش .مصر
اسوان -بملك /مريم سعد فزارى -مايكل سمير صموئيل
 - 638ضياء محمد خير اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7562
ورقم قيد  98742محل رئيسى عن حظيرة لتجارة المواشى ,بجهة محافظة قنا ش.طراد النيل نجع جوده
البراهمة -بملك /محمد خير اسماعيل
 - 639ضياء محمد خير اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7562
ورقم قيد  98742محل رئيسى عن حظيرة لتجارة المواشى ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر عن
مزرعة لتربية وبيع الدواجن الكائن فى نجع السويس الشرقى -القلعة -بملك /عبدا حامد احمد اودع برقم 1918
وقيد برقم  96218افتتح فى  17/2/2022واغلق فى  22/6/2022مكتب سجل تجارى قنا
 - 640يوسف محمد يوسف محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7565
ورقم قيد  98743محل رئيسى عن تربيه الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا اولد نجم التمه -بملك /عمر
السيد على مهران
 - 641عبدالعاطى عبدالجليل امين محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7567ورقم قيد  98744محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -الحميدات نجع منصور -
بملك  /محمد قطاش سعيد
 - 642هناء عبدالعاطى عبدالرحمن قناوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  7569ورقم قيد  98745محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط -نجع
غانم بملك /جميل عبدالستار محمود
 - 643نواره عبدالغنى جاد رشوان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7570ورقم قيد  98746محل رئيسى عن بقالة وبيعها ,بجهة محافظة قنا الحجيرات هو -بملك /احمد
عبدالشافى احمد
 - 644هند مصطفى عمر محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7574ورقم قيد  98747محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه عدا(العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة الللسلكية ) ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -عزبة قرقار-بملك /اشرف كامل محمد
 - 645اسامه محمد جاد محمود تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7576
ورقم قيد  98748محل رئيسى عن بيع ادوات صحية جملة ,بجهة محافظة قنا القلعة  -بملك  /احمد محمد جاد
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 - 646سعيدة احمد محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7577
ورقم قيد  98749محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الجمالية -بملك /عبدالستار
محمد سليمان
 - 647الجمل حسانى محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7581ورقم قيد  98750محل رئيسى عن حظيره مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا الحجيرات -بملك/
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
 - 648عبدالمنصف محمود فرج شاكر محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  7583ورقم قيد  98751محل رئيسى عن مصنع حلويات جافة ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -ش.
المعهد الدينى بنين  -بملك  /الكيلنى محمود فرج شاكر
 - 649احمد رمضان حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7584
ورقم قيد  98752محل رئيسى عن مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -ش.المستشارين -بملك/
ليلى صبرى قاسم
 - 650خالد محمد جاد محمد نصير تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7585
ورقم قيد  98753محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -حوض عشرة عمارة زمزم
بجوار صيدليه زمزم مصطفى حسنى مصطفى
 - 651سيد عيد عبدالعزيز عبدا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7592
ورقم قيد  98754محل رئيسى عن مطعم تقديم ماكولت ,بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى  -ش .حسنى
مبارك  -بملك  /هانى وليم لبيب  -طانيوس وليم لبيب  -جوزيف وليم لبيب
 - 652ندا احمد رشيدى احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7594
ورقم قيد  98755محل رئيسى عن حضانه اطفال خاصه ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -ش .ثلجة الزين  -بملك
 /محمد سليم احمد
 - 653على عبدالستار عبدالرحيم حنفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7595ورقم قيد  98756محل رئيسى عن تربيه دواجن وبيعها ,بجهة محافظة قنا الخضيرات -بملك /امانى
يوسف محمود
 - 654محمد ابراهيم عطا عمر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7598
ورقم قيد  98757محل رئيسى عن مغسلة وتشحيم سيارات ,بجهة محافظة قنا ابنود -بملك /اسلم ابراهيم عطا
 - 655حسن حمدى حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7614
ورقم قيد  98758محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا الحلفاية بحرى  -بملك  /احمد
على احمد
 - 656حسن حمدى حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7614
ورقم قيد  98758محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية
الحلفاية بحرى  -بملك حسين حمدى حسن عن نشاط تربية مواشى وبيع البان افتتح فى  2022-3-22واغلق فى
 2022-6-26واودع برقم  3150وقيد برقم  41143سجل غرفة قنا
 - 657محمد بربرى فهيم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7616ورقم قيد  98759محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا السليمات -بملك /احمد
محمد حسن
 - 658مصطفى محمد شكرى محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7617ورقم قيد  98760محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا ابوشوشه  -بملك  /جهاد
حسنى احمد
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 - 659محمد بربرى فهيم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7619ورقم قيد  98761محل رئيسى عن تربيه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا السليمات -بملك /احمد
محمد حسن
 - 660محمود نور الدين محمد حمدى تاجر فرد رأس ماله  101,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7620ورقم قيد  98762محل رئيسى عن توزيع ادوات كهرباء جمله ,بجهة محافظة قنا بندرقنا  -مدنيه
العمال ش حسان بن ثابت  -بملك  /محمد غزالى شعبان
 - 661حسن على محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7621
ورقم قيد  98763محل رئيسى عن مقاولت عموميه متكاملة ,بجهة محافظة قنا الحبيلت الشرقيه  -بملك /
زينب مرزوق على
 - 662مبروك احمد محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7623
ورقم قيد  98764محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت  -شارع بورسعيد -
بملك  /عبدالفتاح عبدالباسط عبدالبر
 - 663دعاء خلف محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7624
ورقم قيد  98765محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا جراجوس الكتايته -بملك/
سامى محمد محمود محمد
 - 664ثروت فاروق جادالكريم امبابى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7626ورقم قيد  98766محل رئيسى عن بيع كراسى ,بجهة محافظة قنا الخوالد  -بملك  /منى خلف صديق
محمد
 - 665محمود عبدالرحيم عبدالله ابوقرين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  7628ورقم قيد  98767محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليات باب وشباك وغرف نوم ,بجهة
محافظة قنا بندر نقادة -ش.خوفو متفرع من ش 23 .يوليو -بملك /عياد حجاج فرغلى خليل
 - 666محمود عبدالرحيم عبدالله ابوقرين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  7628ورقم قيد  98767محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليات باب وشباك وغرف نوم ,بجهة
محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر عن نشاط حظيرة لتربية المواشى وبيع اللبان الكائن فى بندر نقادة -السوق
القديم -بملك /مريم عزت واصف اودع برقم  13686وقيد برقم  95113افتتح فى  12/12/2021واغلق فى
 19/6/2022مكتب سجل تجارى قنا
 - 667صابرين سليمان قاعود اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7632ورقم قيد  98768محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة قنا نجع الحمرة  -الكلحين  -بملك /
سعيد احمد توفيق
 - 668صابرين سليمان قاعود اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7632ورقم قيد  98768محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية نجع
الحمره  -الكلحين  -بملك  /ابراهيم عبدا كريم محمد عن نشاط حظيرة تربية مواشى وبيع البان افتتح فى
 2022-4-21واغلق فى  2022-6-20واودع برقم  4776وقيد برقم  97311سجل تجارى قنا
 - 669نهى حمادى امين حمادى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7637
ورقم قيد  98769محل رئيسى عن ترزى حريمى ,بجهة محافظة قنا الكوم الحمر  -بملك  /خالد على محمد
 - 670محمد صلح الدين محمد عبدالحى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  7642ورقم قيد  98770محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا بهجورة نجع عيسى
 -بملك  /كارم ابوالحجاج محمد
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 - 671احمد عبدالرحمن عبدالعال كمال تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7643ورقم قيد  98771محل رئيسى عن ورشة لحام ,بجهة محافظة قنا الهدايات طوخ  -بملك  /عائشة
قاضى عبدالسيد
 - 672مصطفى عبده حسين السمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7646ورقم قيد  98772محل رئيسى عن تربية الماشية وبيع اللبان ,بجهة محافظة قنا المراشده  -بملك /
سعيد عبدالحميد حسين
 - 673اشرف محمود على احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7647
ورقم قيد  98773محل رئيسى عن بيع علفه وقشور ,بجهة محافظة قنا جزيرة دندرة بجوار مسجد المصطفى
بملك /علء جمال مرعى - 674حسين عبدالصبور حسن حماده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7649ورقم قيد  98774محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا بندر فرشوط  -عزبة
المخالفة  -بملك  /ابوالمعارف شاكر محمد حماده
 - 675حسين عبدالصبور حسن حماده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7649ورقم قيد  98774محل رئيسى عن حظيرة مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا
اخر ناحية عزبة المخالفة بندر فرشوط بملك  /ابوالمعارف شاكر محمد عن نشاط حظيرة مواشى وافتتح فى
 2020-2-20واغلق فى  2020-9-9واودع برقم  1464وقيد برقم  32487سجل غرفة قنا
 - 676نجلء فتحى محمود عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7651ورقم قيد  98775محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة قنا عزبة ابوعايد-الوسط سمهود -
بملك /ايمان ابوالوفا حسانين
 - 677سلطان محمد عاشور محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7654ورقم قيد  98776محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة قنا بندر قنا  -شارع الجمهورية  -بملك /
سلطان محمد عاشور محمد
 - 678سيد عبدالرحيم محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7655
ورقم قيد  98777محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا كرم عمران -بملك /محمد حسين محمود على
 - 679احمد محمد محمد الصغير خليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7656ورقم قيد  98778محل رئيسى عن تربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة قنا الشيخ على شرق -بملك/
السيد محمد محمد الصغير
 - 680سعديه محمد على سليم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7657
ورقم قيد  98779محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك /
عبدالجابر بغدادى محسب
 - 681سعديه محمد على سليم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7657
ورقم قيد  98779محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر
ناحية حجازة قبلى بملك  /عبدالجابر بغدادى محسب عن نشاط حظيرة تربية مواشى وبيع البان افتتح فى
 2021-11-15واغلق فى  2022-6-19واودع برقم  7986وقيد برقم  39032سجل غرفة قنا
 - 682مصطفى عبدالباسط محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7659ورقم قيد  98780محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة قنا الجبل -بملك /طه محمد
المين
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 - 683حسين عز محمد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7661ورقم قيد  98781محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة قنا نجع الشيخ حسين  -بملك  /عز
محمد عبدالرازق
 - 684محمود عبده محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7662
ورقم قيد  98782محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا ابنود -بملك /عبده محمد حسين
 - 685اسماء عبدالحكيم حجازى موسى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7669ورقم قيد  98783محل رئيسى عن مطعم وكافتيريا ,بجهة محافظة قنا بندر قنا -بملك /المحل رقم 2
بالمنطقة مدينة قنا الجديدة -بملك /جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة
 - 686محمد ابوالعمران ابوبكر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7670ورقم قيد  98784محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى نجع العبابده  -بملك /
عسرانه فهمى محمود
 - 687حسين محمود برديس على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7672
ورقم قيد  98785محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا عزبه البوصة -بملك /احمد
محمود برديس على
 - 688حسام حسن على محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7673
ورقم قيد  98786محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /حسين عبدا محمد
 - 689ضاحى عبدالله كردى احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7677ورقم قيد  98787محل رئيسى عن تربية دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة قنا السلمية -بملك /عمران
محمد محمد محمد
 - 690حنان على حسين على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7678
ورقم قيد  98788محل رئيسى عن بيع مفروشات ,بجهة محافظة قنا الشاحنات  -صفارة  -بملك  /ابوالقاسم
خليفه محمد
 - 691عطا عبدالموجود بدرى محمود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7680ورقم قيد  98789محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات (عدا العمالة والكمبيوتر
والنترنت وكاميرات المراقبة الللسلكية ) ,بجهة محافظة قنا الشيخ على شرق -بملك /عبدالموجود بدرى محمود
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فروع الفراد
 - 1فاتن محمود محمد حسن قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  6129ورقم قيد  97807محل فرعى عن
مخزن بيع بقالة بجهة محافظة قنا الدرب  -بملك  /عزه عبدا حسين
 - 2وجدى عبدالناصر توفيق مجلع قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  6106ورقم قيد  98086محل فرعى
عن تربية الدواجن وبيعها بجهة محافظة قنا عزبة ابو اسكندر  -بهجورة  -بملك  /رفاعى عبدالستار عمر حسن
 - 3محمد ابو السعود امبارك عبد البارى قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  6334ورقم قيد  98282محل
فرعى عن مقاولت حفر ابار طاقة شمسية بجهة محافظة الجيزة الرهاوى الشارع الرئيسى طريق كفر حجازى
بجوار الفرن منشاة القناطر
 - 4محمد ابو السعود امبارك عبد البارى قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  6334ورقم قيد  98282محل
فرعى عن مقاولت حفر ابار طاقة شمسية بجهة محافظة قنا المدينة الصناعية بالصالحية
 - 5اشرف طانيوس جرجس صابر قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  6929ورقم قيد  98489محل فرعى
عن تربية دواجن وبيعها بجهة محافظة قنا ش .الجلء امام نقطة بهجورة  -بملك  /ايهاب عبده حنا
 - 6اسلم عدلى مطاوع قاسم قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  6980ورقم قيد  61286محل فرعى عن
تعبئه مواد غذائيه بجهة محافظة قنا حاجر الدهسة  -بملك  /عدلى مطاوع قاسم
 - 7محمد فريج محمد اسماعيل قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  7322ورقم قيد  98604محل فرعى
عن مخزن بيع بقالة بجهة محافظة قنا القمانه  -بملك  /سلوى احمد حسانى
 - 8جمعه ابوالحمد لبيب محمود قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  7314ورقم قيد  98619محل فرعى
عن مخزن بيع احذية جملة بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /محمود ابوالحمد لبيب محمود

قيود الشركات
 - 1مصطفى ابوالمجد محمد وشركاه شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  6712ورقم قيد  98427مركز عام عن مكتب اداري للنتاج الداجني والحيواني والزراعي بجهة
محافظة قنا قنا بندر قنا طريق مصر اسوان بملك  /عبدالحميد فكري البنودي
 - 2شركه كرم ماهر صديق وشريكته شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 6758ورقم قيد  98444مركز عام عن التنقيب عن المعادن بجهة محافظة قنا خوالد ابوشوشه  -ملك -
ثناء محمد محمود دياب -
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فروع الشركات
 - 1شركة عبدالناصر سالم مأمون وشريكه ممدوح سالم مأمون قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 7432ورقم قيد  98702فرعى عن معرض تجارة سيارات بجهة محافظة القصر شارع المدينة المنورة
بملك محمد سيد على عبدا
 - 2شركة عبدالناصر سالم مأمون وشريكه ممدوح سالم مأمون قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 7432ورقم قيد  98702فرعى عن معرض تجارة سيارات بجهة محافظة قنا قرية الصالحية الجبلو ملك/
محافظة قنا
 - 3شركة عبدالناصر سالم مأمون وشريكه ممدوح سالم مأمون قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 7436ورقم قيد  98702فرعى عن مركز صيانة نموزجى بجهة محافظة القصر شارع المدينة المنورة
بملك محمد سيد على عبدا
 - 4شركة عبدالناصر سالم مأمون وشريكه ممدوح سالم مأمون قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 7436ورقم قيد  98702فرعى عن مركز صيانة نموزجى بجهة محافظة قنا شارع كوبرى دندرة امام
مستشفى العام ملك /فاطمة سيد سقاو وام هاشم مغربى خليفه
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محو  -شطب
 - 1المير احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  29658قيد فى  1985-07-29برقم ايداع  1906وفى تاريخ
 2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد للوفاة
 - 2شهربان محمد احمد محارب تاجر فرد سبق قيده برقم  54779قيد فى  2002-04-21برقم ايداع 1717
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 3احسان جادالكريم عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  60092قيد فى  2005-12-26برقم ايداع
 4646وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 4احمد محمود احمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  65901قيد فى  2013-02-21برقم ايداع 1002
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 5ناهد حسن خليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76218قيد فى  2017-12-17برقم ايداع  8670وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 6سلمه احمد اسماعيل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  78264قيد فى  2018-07-09برقم ايداع 5358
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 7حجازى بدوى جاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85916قيد فى  2020-09-20برقم ايداع 6645
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 8زينب محمود عبدالفتاح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  87655قيد فى  2020-12-14برقم ايداع
 10092وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 9علي اسماعيل احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  93718قيد فى  2021-11-01برقم ايداع
 11305وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 10سهير عفيفي دردير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94087قيد فى  2021-11-11برقم ايداع 11893
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 11جمال راوى عبدالرحيم عبادى تاجر فرد سبق قيده برقم  94504قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 12562وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 12منى صابر حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95709قيد فى  2022-01-12برقم ايداع  437وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 13عبدالرحيم على محمد شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  96357قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 2260وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 14على احمد حراجى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96755قيد فى  2022-03-20برقم ايداع 3352
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 15محمد عبدالوارث مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96819قيد فى  2022-03-22برقم ايداع
 3530وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 16خيريه عبده عبدالنبي عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  96928قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 3944وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 17عبيد شرف الدين احمد النوبي تاجر فرد سبق قيده برقم  28367قيد فى  1984-04-11برقم ايداع
 964وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 18كريمه طه عبدالجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56375قيد فى  2003-05-14برقم ايداع 1755
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 19محمد ابراهيم مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71334قيد فى  2021-11-14برقم ايداع
 11948وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستنغاء عنه
 - 20عزه عربي عبدالفتاح خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  73752قيد فى  2017-01-04برقم ايداع 125
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 21شاديه عبدالقادر طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79606قيد فى  2018-12-02برقم ايداع 9596
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
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 - 22ناديه سيد احمد هريدي تاجر فرد سبق قيده برقم  79617قيد فى  2018-12-03برقم ايداع 9632
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 23ميشو تامر برسوم جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  80803قيد فى  2020-06-22برقم ايداع 3350
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 24هاشم محمود يس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87992قيد فى  2020-12-30برقم ايداع 10792
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 25حماده عبدالفتاح سعيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  89881قيد فى  2021-05-10برقم ايداع
 4237وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 26احمد جمال محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93062قيد فى  2021-10-17برقم ايداع 10314
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 27ساره عبدالناصر محمد الصغير علي تاجر فرد سبق قيده برقم  93957قيد فى  2021-11-09برقم
ايداع  11700وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 28فاطمه عبدربه ابوالحسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  95244قيد فى  2021-12-19برقم ايداع
 13920وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 29ساره حمدى محمد ابوالوفا تاجر فرد سبق قيده برقم  96140قيد فى  2022-02-13برقم ايداع 1682
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 30غاده مصطفى يوسف نصرالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  96935قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 3963وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 31ادمون حزقيال فلسطين حزقيال تاجر فرد سبق قيده برقم  63960قيد فى  2011-06-01برقم ايداع
 1750وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 32عاطف عطاا عثمان مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم  71073قيد فى  2015-01-18برقم ايداع 246
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 33محمد الصغير محمد عبدا علي تاجر فرد سبق قيده برقم  73570قيد فى  2016-12-01برقم ايداع
 6593وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 34امال يوسف محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77876قيد فى  2018-05-21برقم ايداع 4321
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 35سلوى حسين يوسف حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  78222قيد فى  2018-07-05برقم ايداع 5244
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 36محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81738قيد فى  2021-11-24برقم ايداع 12698
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 37محمد نبيه فاضل موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  89901قيد فى  2021-05-17برقم ايداع 4289
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 38محمد المدثر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90367قيد فى  2021-06-17برقم ايداع 5350
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 39سعاد اسماعيل احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  91534قيد فى  2021-08-30برقم ايداع 7629
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 40ساميه سيد احمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  91567قيد فى  2021-08-31برقم ايداع
 7712وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 41مريم محمود مرعي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91647قيد فى  2021-09-05برقم ايداع 7883
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 42كريمه محمود عبدالغني السنوسي تاجر فرد سبق قيده برقم  93106قيد فى  2021-10-18برقم ايداع
 10378وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 43تقوى طه محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  93962قيد فى  2021-11-09برقم ايداع 11705
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
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 - 44سمر عبدالبارى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94612قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 12759وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 45هبه حربى عبدالنعيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  94848قيد فى  2021-12-02برقم ايداع 13197
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 46محمد عادل طلب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  95125قيد فى  2021-12-14برقم ايداع 13704
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 47عبدا عطيه محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  97131قيد فى  2022-04-12برقم ايداع 4454
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 48طلعت محمود محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  41852قيد فى  1994-11-24برقم ايداع 3454
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد للــوفــاة
 - 49طلعت محمود محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  41852قيد فى  1994-11-24برقم ايداع 3455
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد للــوفــاة
 - 50تعديل السم التجارى الى كريمة محمود حمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  58253قيد فى
 2004-09-28برقم ايداع  3400وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك
التجارة نهائيــآ
 - 51صابر محمد فهمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65491قيد فى  2013-01-02برقم ايداع  71وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 52عصام عثمان عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65601قيد فى  2013-01-17برقم ايداع
 349وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 53عصام عثمان عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65601قيد فى  2016-01-10برقم ايداع
 91وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 54هدى موسى سليمان ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  72098قيد فى  2016-02-07برقم ايداع  607وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 55احمد عبدالفتاح كامل توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  72242قيد فى  2016-03-01برقم ايداع 1207
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا
 - 56ياسر محمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  81060قيد فى  2019-07-08برقم ايداع
 4141وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 57محمد عبداله عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81978قيد فى  2019-10-14برقم ايداع
 6845وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 58محمود عبدالرازق سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88498قيد فى  2021-01-31برقم ايداع
 1031وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 59امبارك عمر محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  94074قيد فى  2021-11-11برقم ايداع
 11871وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 60كرم احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96337قيد فى  2022-02-23برقم ايداع 2215
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 61احمد محمد حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم  15648قيد فى  1968-07-06برقم ايداع  412وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد القيد للوفاة
 - 62الهام محمود على مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  61163قيد فى  2006-08-23برقم ايداع 3348
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 63فاطمه ابوالطاهر محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  67129قيد فى  2013-09-11برقم ايداع
 3966وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 64محمد علي عبدالظاهر عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  69778قيد فى  2021-03-11برقم ايداع
 2714وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 65زينب حسانى الصغير اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  73914قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
 2421وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
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 - 66زينب حساني الصغير اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  73914قيد فى  2017-02-01برقم ايداع
 750وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 67صوفيه القمص ابسخيرون القمص اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  77152قيد فى 2018-02-27
برقم ايداع  2058وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 68حمدان جادالرب نصر الدين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  77169قيد فى  2018-03-01برقم ايداع
 2107وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 69ناصر امين برسيموس غابيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  81140قيد فى  2019-07-15برقم ايداع
 4372وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 70يوسف ابوالوفا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82476قيد فى  2019-12-08برقم ايداع
 8416وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 71سنبل غريب سنبل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86011قيد فى  2020-09-23برقم ايداع 6836
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 72ممدوح عبدالرازق محمد غايت ا تاجر فرد سبق قيده برقم  86948قيد فى  2020-11-10برقم ايداع
 8683وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 73عبدالعزيز ابوالحسن محمد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  88005قيد فى  2020-12-31برقم ايداع
 10824وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 74بيشوي فايق توفيق عازر تاجر فرد سبق قيده برقم  88597قيد فى  2021-02-04برقم ايداع 1256
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 75عبدالرحمن محمود احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  88737قيد فى  2021-02-14برقم ايداع
 1586وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 76احمد عبدالرحيم نورالدين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  89135قيد فى  2021-03-04برقم ايداع
 2451وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 77وائل حسنى عبدالباسط محسن تاجر فرد سبق قيده برقم  93037قيد فى  2021-10-17برقم ايداع
 10282وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 78وليد عبدالمقصود عبدالمجيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  93659قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
 5282وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 79احمد نعيم محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  94751قيد فى  2021-11-30برقم ايداع 13018
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 80حماده ابوالحسن عبدالصبور بكير تاجر فرد سبق قيده برقم  96591قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
 2872وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 81كامل سعيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  38592قيد فى  1992-01-15برقم ايداع  152وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد للوفاة
 - 82هدى عبد السلم محمد شمروخ تاجر فرد سبق قيده برقم  55711قيد فى  2002-11-03برقم ايداع
 4540وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 83هدى عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55711قيد فى  2004-08-14برقم ايداع  2817وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 84ربيعه محمد على عقل تاجر فرد سبق قيده برقم  59173قيد فى  2005-05-04برقم ايداع  1540وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 85عبدالمنعم منصور عبدالرازق قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  80199قيد فى  2019-02-19برقم
ايداع  1250وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 86ايمان محمد عبيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  82760قيد فى  2020-01-09برقم ايداع 157
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 87عبدالرحمن سمير ابوالمجد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  91359قيد فى  2021-08-23برقم ايداع
 7311وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
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 - 88مصطفى صلح عبدا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  92044قيد فى  2021-09-16برقم ايداع
 8598وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 89هدى طلعت فؤاد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  92459قيد فى  2021-09-28برقم ايداع  9300وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 90بسيطه ابوالوفا محمد فكار تاجر فرد سبق قيده برقم  93376قيد فى  2021-10-25برقم ايداع
 10758وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 91ايمن عثمان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  95443قيد فى  2021-12-27برقم ايداع 14302
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 92احلم ابوالعز مطاوع ابومطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  95459قيد فى  2021-12-27برقم ايداع
 14330وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 93محمد محمود عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96407قيد فى  2022-02-27برقم ايداع 2400
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 94محمد ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  97126قيد فى  2022-04-12برقم ايداع 4445
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 95صباح سيد ابوبكر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97284قيد فى  2022-04-20برقم ايداع 4716
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 96حجاج يوسف حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  26246قيد فى  1981-11-28برقم ايداع  3303وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد للوفاه
 - 97مصطفى محمد حسين رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  58594قيد فى  2020-09-07برقم ايداع
 6103وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 98حليمه عثمان احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  60601قيد فى  2006-04-13برقم ايداع 1553
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 99سعده محمود عثمان هرييد تاجر فرد سبق قيده برقم  72491قيد فى  2016-04-18برقم ايداع 2292
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 100هدي مصطفي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77464قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 10208وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 101كيرلس بولس بقطر اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  77925قيد فى  2018-05-27برقم ايداع
 4463وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 102شريفه عبدالباسط حسين عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  83016قيد فى  2020-02-10برقم ايداع
 1113وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 103محمود طلعت عبداللطيف شلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم  85244قيد فى  2020-08-25برقم ايداع
 5478وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 104عبدا صبره شحاته رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  85446قيد فى  2020-09-01برقم ايداع
 5851وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 105سيد سعد سيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  86319قيد فى  2020-10-07برقم ايداع  7441وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 106علء مصطفي عبدالمجيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  88198قيد فى  2021-01-13برقم ايداع
 373وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 107ياسر رمضان محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90394قيد فى  2021-06-20برقم ايداع
 5406وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 108منى حجاج محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  93321قيد فى  2021-10-24برقم ايداع 10688
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 109عبير على محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  93463قيد فى  2021-10-26برقم ايداع 10903
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
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 - 110احمد عبيد صادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93502قيد فى  2021-10-27برقم ايداع 10960
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 111احمد شحات محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  94267قيد فى  2021-11-16برقم ايداع 12180
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 112رمضان جابر امبارك عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  95962قيد فى  2022-01-30برقم ايداع
 1087وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 113محمد قاسم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40457قيد فى  2007-05-14برقم ايداع 1473
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد للوفاة
 - 114محمد قاسم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40457قيد فى  1993-10-20برقم ايداع 3274
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد للوفاة
 - 115محمد قاسم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40457قيد فى  2007-05-17برقم ايداع 1437
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد للوفاة
 - 116حمدى على حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  58250قيد فى  2004-09-28برقم ايداع
 3396وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 117فتحيه عبدالستار عبداللطيف علي تاجر فرد سبق قيده برقم  65452قيد فى  2012-12-30برقم ايداع
 4453وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 118حساني عبدالمطلب احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  71537قيد فى  2015-05-31برقم ايداع
 2296وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 119ابراهيم عبدالنعيم محمد عبدالحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  91917قيد فى  2021-09-13برقم ايداع
 8353وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 120امانى جاب ا فريد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92873قيد فى  2021-10-11برقم ايداع 9999
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 121غريب عبدالمعطى عبدالجواد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93058قيد فى  2021-10-17برقم
ايداع  10309وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 122احمد ليسى احمد مدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  93292قيد فى  2021-10-20برقم ايداع 10640
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 123محمد جاد جوده خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  93369قيد فى  2021-10-24برقم ايداع 10750
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 124مصطفي محمد محمود سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  93647قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 11204وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 125مرضيه ابوعلي بربري محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93677قيد فى  2021-11-01برقم ايداع
 11247وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 126شنوده فايق بطرس حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  94023قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
 11800وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 127محمود محمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  94244قيد فى  2021-11-16برقم ايداع
 12152وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 128لطيفه فتحي احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  94414قيد فى  2021-11-21برقم ايداع
 12416وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 129ابوالسعود ابوالحمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94450قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
 12481وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 130محمود عبدالهادى موسى علم تاجر فرد سبق قيده برقم  94576قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
 12668وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 131حسين أمين حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95442قيد فى  2021-12-27برقم ايداع 14297
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
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 - 132صفيه يونس عبدالرحيم عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  95680قيد فى  2022-01-10برقم ايداع
 339وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 133ياسر احمد شرقاوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95804قيد فى  2022-01-18برقم ايداع 681
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 134السيد محمود على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  96776قيد فى  2022-03-20برقم ايداع 3397
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 135سهير جلل كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97123قيد فى  2022-04-12برقم ايداع 4442
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 136طه حسين محمود قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  21735قيد فى  1976-01-21برقم ايداع  69وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد للوفاة
 - 137رفاعى كمال دردير عسران تاجر فرد سبق قيده برقم  58718قيد فى  2005-02-01برقم ايداع
 334وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 138رفاعي كمال دردير عسران تاجر فرد سبق قيده برقم  58718قيد فى  2018-10-17برقم ايداع
 8052وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 139جمالت عبدالنور عبيد طانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  58959قيد فى  2005-03-21برقم ايداع
 1010وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 140احمد رأفت نورالدين عبده فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  72404قيد فى  2017-12-04برقم ايداع
 8184وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 141احمد رأفت نورالدين عبده فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  72404قيد فى  2016-03-31برقم ايداع
 1900وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 142احمد عبدالله محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  81913قيد فى  2019-10-03برقم ايداع
 6630وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 143زينب محمود سعدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94668قيد فى  2021-11-28برقم ايداع
 12862وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 144عدل عبدالهادى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95684قيد فى  2022-01-10برقم ايداع 347
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 145ناديه محمد سيد عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  56767قيد فى  2003-08-18برقم ايداع 2967
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 146نوال محمد احمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  59623قيد فى  2005-08-16برقم ايداع 3079
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 147منتصر مصطفى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65797قيد فى  2013-02-12برقم ايداع
 806وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا
 - 148لطيف عبدالرازق عابدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84227قيد فى  2020-07-05برقم ايداع
 3668وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 149تعديل السم التجاري الى عزالدين محمود عبداللطيف فرغل تاجر فرد سبق قيده برقم  90135قيد فى
 2021-06-01برقم ايداع  4778وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك
التجارة نهائيــآ
 - 150احمد سمير عمار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91034قيد فى  2021-12-30برقم ايداع 14534
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 151عفاف زغلولى محمود خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  92771قيد فى  2021-10-06برقم ايداع
 9836وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 152حسين محمود سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  93810قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 11461وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 153حمدي خليل حزين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  93811قيد فى  2021-11-03برقم ايداع 11462
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
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 - 154احمد عثمان عبادى الراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  94691قيد فى  2021-11-28برقم ايداع
 12906وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 155صابره ابوالمجد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  95408قيد فى  2021-12-26برقم ايداع
 14230وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 156عايده محمود علي حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  97087قيد فى  2022-04-11برقم ايداع 4350
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 157خضره عباس محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34712قيد فى  1990-05-30برقم ايداع
 1464وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 158عبدالمنعم عبدالباقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61513قيد فى  2006-11-14برقم ايداع 4375
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ
 - 159عزت محمد موسى فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  63647قيد فى  2010-06-21برقم ايداع 1968
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 160فكيهه عبدالجليل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66373قيد فى  2013-04-24برقم ايداع
 2073وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 161فكيهه عبدالجليل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66373قيد فى  2013-04-28برقم ايداع
 2094وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 162منصورة عبدا امين رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  81245قيد فى  2019-07-22برقم ايداع
 4581وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 163محمد ثابت محمد جاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92025قيد فى  2021-09-15برقم ايداع
 8566وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 164عبدا ابراهيم عبدا عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  92174قيد فى  2021-09-20برقم ايداع
 8799وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 165سحر معتمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  93223قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
 10534وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 166سميره عبدالحميد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93598قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 11131وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 167حماده ابراهيم عمران حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  95548قيد فى  2021-12-30برقم ايداع
 14514وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 168علء تركاوى عبدالعاطى مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  96272قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 2054وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 169تعديل السم التجارى الى  -صابرين شيبه يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72009قيد فى
 2016-01-06برقم ايداع  77وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك
التجاره نهائيا
 - 170مريم اشرف علم امين تاجر فرد سبق قيده برقم  77398قيد فى  2018-03-22برقم ايداع 2823
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 171شعبان سعدى احمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  80141قيد فى  2019-02-19برقم ايداع
 1254وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 172ماجد حساني عبدالغفار ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  85106قيد فى  2021-02-28برقم ايداع
 2230وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 173ابوالمكارم طلعت الوحش الضبع تاجر فرد سبق قيده برقم  91864قيد فى  2021-09-12برقم ايداع
 8259وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 174صالح احمد على عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  93740قيد فى  2021-11-02برقم ايداع
 11356وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 175منى محمد امين عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  96841قيد فى  2022-03-23برقم ايداع
 3600وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
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 - 176اوميمه محمد عبدالشافى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96902قيد فى  2022-03-29برقم ايداع
 3859وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 177ابراهيم عبدالناصر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97110قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
 4415وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 178احمد هارون محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  97237قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
 4642وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 179هدي ابوالقاسم حفني بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  45600قيد فى  1997-04-07برقم ايداع
 1402وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 180سناء على احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65851قيد فى  2013-02-18برقم ايداع 916
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 181سناء على احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65851قيد فى  2019-10-29برقم ايداع 7334
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 182سيد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75105قيد فى  2017-08-14برقم ايداع 5024
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 183ياسر محمد عبدالسلم على تاجر فرد سبق قيده برقم  78210قيد فى  2018-07-05برقم ايداع
 5211وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 184احمد حمدان محمود محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  80353قيد فى  2019-03-13برقم ايداع
 1809وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 185اسراء حمدى احمد طوسون تاجر فرد سبق قيده برقم  82467قيد فى  2019-12-08برقم ايداع
 8396وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 186مصطفي عبدالرازق محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  85771قيد فى  2020-09-14برقم
ايداع  6392وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 187امل رشوان عثمان عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  87097قيد فى  2020-11-18برقم ايداع 9029
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 188حاتم محمد صبري عبدالله ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم  90272قيد فى  2021-06-13برقم
ايداع  5125وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 189جبريل احمد على محمد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  90900قيد فى  2021-08-01برقم ايداع
 6457وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 190محمود عبدالشافي احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  93256قيد فى  2021-10-20برقم ايداع
 10591وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 191احمد مسعد حامد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  94579قيد فى  2021-11-24برقم ايداع 12671
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 192سعاد حامد احمد ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم  94851قيد فى  2021-12-05برقم ايداع 13205
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 193محمود عبدالرحيم عبدالله ابوقرين تاجر فرد سبق قيده برقم  95113قيد فى  2021-12-14برقم
ايداع  13686وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 194فاطمه الزهراء محمود عطاا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95770قيد فى  2022-01-16برقم
ايداع  574وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 195عماد قاعود ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96068قيد فى  2022-02-08برقم ايداع 1475
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 196سلوى عثمان علي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  97285قيد فى  2022-04-20برقم ايداع 4717
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 197نوال ابوالمجد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  97400قيد فى  2022-05-09برقم ايداع 4997
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
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 - 198عمر ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  98033قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
 5580وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 199ثناء على احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75186قيد فى  2017-08-27برقم ايداع 5316
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 200ليلى صابر علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76200قيد فى  2017-12-17برقم ايداع 8633
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 201عماد علي ثابت عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  77700قيد فى  2019-09-02برقم ايداع 5707
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 202فوزى سليم محمود سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  80344قيد فى  2019-03-11برقم ايداع 1773
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 203اولفت محمود محمد طلعت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  89261قيد فى  2021-03-14برقم
ايداع  2755وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 204محمد بكري جادالرب شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  90481قيد فى  2021-06-24برقم ايداع
 5581وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 205ايمن عبدالراضى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92824قيد فى  2021-10-10برقم ايداع
 9913وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 206طه محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93086قيد فى  2021-10-17برقم ايداع 10339
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 207حمتو احمد ابوالمجد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93317قيد فى  2021-10-24برقم ايداع
 10683وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 208احمد محمد موسى محسب تاجر فرد سبق قيده برقم  94831قيد فى  2021-12-02برقم ايداع
 13162وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 209مروه شحات بكرى حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  96236قيد فى  2022-02-20برقم ايداع
 1969وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 210هيثم قاعود محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  96662قيد فى  2022-03-14برقم ايداع 3106
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 211صابرين سليمان قاعود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  97311قيد فى  2022-04-24برقم ايداع
 4776وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 212الفت الفي وديع تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  46969قيد فى  1998-01-13برقم ايداع 119
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 213يسمين احمد مصرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59600قيد فى  2005-08-09برقم ايداع
 2968وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 214محمد سلمه علي حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  65539قيد فى  2013-01-09برقم ايداع 177
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 215فرج جمال حمدان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68936قيد فى  2013-12-05برقم ايداع 6653
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 216محمد عبدالمجيد عبدالجواد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  76069قيد فى  2017-12-05برقم
ايداع  8255وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 217طاهر سيد طاهر علي تاجر فرد سبق قيده برقم  86749قيد فى  2020-11-01برقم ايداع 8320
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 218احمد صادق محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  92393قيد فى  2021-09-26برقم ايداع 9156
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 219عبدالمحسن عيسى حسين موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  94561قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
 12653وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
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 - 220محمود عبدالساتر ابوالمجد عبدالوارث تاجر فرد سبق قيده برقم  94918قيد فى  2021-12-07برقم
ايداع  13314وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 221احمد ناصر احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  95567قيد فى  2022-01-02برقم ايداع  36وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 222كريمه رمضان سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96025قيد فى  2022-02-06برقم ايداع
 1349وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 223اكرام رمضان ابوبكر ابوالفضل تاجر فرد سبق قيده برقم  96264قيد فى  2022-02-20برقم ايداع
 2046وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 224بسمه أحمد أحمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  96564قيد فى  2022-03-07برقم ايداع 2801
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 225هشام عوض ا احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  97102قيد فى  2022-04-11برقم ايداع
 4392وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 226سعد معروف احمد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  98202قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6122
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 227فينا ثروت نعيم اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  56621قيد فى  2007-08-16برقم ايداع 2237
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا الفرع للستغناء عنه
 - 228فينا ثروت نعيم اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  56621قيد فى  2019-10-20برقم ايداع 7029
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 229احمد صابر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75085قيد فى  2017-08-10برقم ايداع 4950
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 230سيد محمد حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  76658قيد فى  2018-01-24برقم ايداع  794وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 231محمد خالد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  81321قيد فى  2022-04-05برقم ايداع 4139
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 232محمود سيد محمد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  85756قيد فى  2020-09-13برقم ايداع
 6350وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 233امل ناجى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85909قيد فى  2020-09-17برقم ايداع 6628
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 234محمود عبدالله صالح عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  86761قيد فى  2020-11-19برقم ايداع
 9088وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 235محمود عبدالله صالح عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  86761قيد فى  2020-11-02برقم ايداع
 8341وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 236ولء تغيان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91662قيد فى  2021-09-05برقم ايداع 7917
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 237علء سعيد سعدالدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  92232قيد فى  2021-09-21برقم ايداع
 8892وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 238دينا عبدالمعطي احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  94134قيد فى  2021-11-14برقم ايداع
 11972وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 239شيماء صالح محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  94872قيد فى  2021-12-05برقم ايداع
 13239وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 240ضياء محمد خير اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  96218قيد فى  2022-02-17برقم ايداع
 1918وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 241محمد احمد عبدالسميع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96384قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 2343وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
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 - 242جمعه ابوالحمد لبيب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  97083قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
 4337وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 243حسين بكرى حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  97920قيد فى  2022-05-16برقم ايداع 5302
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 244ساميه ابوهريره برعى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  98366قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6547وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 245سمير رياض يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33775قيد فى  1987-12-20برقم ايداع  4440وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 246سناء رضوان همام حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  69422قيد فى  2014-02-02برقم ايداع
 541وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 247عبيد محمد مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  72592قيد فى  2016-05-10برقم ايداع
 2702وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 248اسلم ابوالمجد عبدالباسط عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  79634قيد فى  2018-12-04برقم
ايداع  9705وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 249مرفت غريب محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  81692قيد فى  2019-09-09برقم ايداع
 5887وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 250رافت حلمى هارون بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  83357قيد فى  2020-03-09برقم ايداع 2042
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 251نجاح محمود ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83789قيد فى  2021-11-29برقم ايداع
 12987وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 252سحر عبدالقوى راوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86575قيد فى  2020-10-20برقم ايداع
 7930وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 253عماد حمدي عبدربه غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  87528قيد فى  2020-12-08برقم ايداع
 9835وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 254فهد عبدالعليم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89864قيد فى  2021-05-06برقم ايداع 4207
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 255نوال احمد سيد احمد الطاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  92829قيد فى  2021-10-10برقم ايداع
 9918وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 256شاديه عطا محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  94563قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
 12655وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 257عفاف ابوالفضل علم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  52171قيد فى  2000-11-08برقم ايداع
 4906وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 258وائل فتحي رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546قيد فى  2015-05-27برقم ايداع 2267
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 259منصور حسين علي عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  70270قيد فى  2014-05-04برقم ايداع
 2376وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد للوفاة
 - 260منى محمود رفاعي عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  76576قيد فى  2018-01-18برقم ايداع
 597وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 261محمود عبدالرحيم محمد عرابي تاجر فرد سبق قيده برقم  77215قيد فى  2018-03-06برقم ايداع
 2278وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 262حماده محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  80435قيد فى  2021-12-27برقم ايداع
 14299وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 263رزيقي حليم سعيد متاووس تاجر فرد سبق قيده برقم  80973قيد فى  2019-06-25برقم ايداع
 3932وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

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

Page 71 of 111

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 264علي سليمان عبدالمحسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  83850قيد فى  2020-06-11برقم ايداع
 3020وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 265ضاحى محمد مصطفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  83947قيد فى  2020-06-16برقم ايداع
 3165وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 266حسين محمد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  84479قيد فى  2020-07-15برقم ايداع 4120
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 267احمد الضبع محمود دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  84681قيد فى  2020-07-26برقم ايداع 4473
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 268منصور علي سالم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  84682قيد فى  2020-07-26برقم ايداع 4474
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 269ملك شنوده اسكندر جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  86309قيد فى  2020-10-07برقم ايداع 7424
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 270شاديه سعيد ضيفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  88023قيد فى  2021-01-03برقم ايداع  4وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 271ثناء مرزوق جادالرب بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  89462قيد فى  2021-03-29برقم ايداع
 3271وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 272مصطفي عبده محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  91816قيد فى  2021-09-09برقم ايداع
 8188وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 273صفاء حسين محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  91918قيد فى  2021-09-13برقم ايداع
 8354وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 274محمد عبدالهادي الصغير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92190قيد فى  2021-09-20برقم ايداع
 8824وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 275عبدالرحيم مبارك محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92864قيد فى  2021-10-11برقم ايداع
 9982وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 276رشا احمد فولى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  93330قيد فى  2021-10-24برقم ايداع 10697
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 277كمال بشير محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  93552قيد فى  2021-10-28برقم ايداع 11065
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 278صباح حسن محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  93759قيد فى  2021-11-02برقم ايداع
 11384وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 279ايمان عز كامل طلب تاجر فرد سبق قيده برقم  93924قيد فى  2021-11-08برقم ايداع 11653
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 280حنان عبدالرازق محمد عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  95769قيد فى  2022-01-16برقم ايداع
 573وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 281حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96392قيد فى  2022-05-11برقم ايداع
 5092وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 282راويه جعفر وهبى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  96463قيد فى  2022-03-01برقم ايداع
 2525وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
 - 283عفاف راضي وهيب تاجر فرد سبق قيده برقم  41041قيد فى  1994-03-26برقم ايداع  820وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 284عفاف راضي وهيب تاجر فرد سبق قيده برقم  41041قيد فى  1995-09-07برقم ايداع  2906وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 285فوز مصطفي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45170قيد فى  1997-01-21برقم ايداع
 249وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا
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 - 286محمود محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48502قيد فى  1999-12-07برقم ايداع 4443
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 287ليلى احمد سيد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  65965قيد فى  2013-02-27برقم ايداع
 1123وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 288يونس سعد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  83735قيد فى  2020-06-02برقم ايداع 2820
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 289اسراء فتحى زكى عرفان تاجر فرد سبق قيده برقم  87221قيد فى  2020-11-23برقم ايداع 9256
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 290جمال احمد محمد بدري تاجر فرد سبق قيده برقم  92399قيد فى  2021-09-26برقم ايداع 9164
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 291زينب علي محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92663قيد فى  2021-10-04برقم ايداع 9661
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 292ايناس علم كمال حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  92664قيد فى  2021-10-04برقم ايداع 9662
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 293جمال احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92750قيد فى  2021-10-06برقم ايداع 9808
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 294انعام حافظ عبادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92938قيد فى  2021-10-12برقم ايداع
 10118وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 295تحيه عبدالنبى حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  93541قيد فى  2021-10-27برقم ايداع
 11048وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 296احمد عبدالناصر عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94444قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
 12472وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 297هبه يونس سالم امام تاجر فرد سبق قيده برقم  95178قيد فى  2021-12-16برقم ايداع 13801
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 298محمد حسانى حمدان راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  95223قيد فى  2021-12-19برقم ايداع
 13886وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 299عادل سيد يوسف عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم  95576قيد فى  2022-01-03برقم ايداع 70
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 300السيد عبدالهادى عصران عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  96359قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 2265وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 301محمد محمود ملزم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96367قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 2300وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 302محمد محمود عبدا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96395قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7123وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 303عرابى فتحى همام عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  96443قيد فى  2022-02-28برقم ايداع
 2464وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 304عصام محمد خير حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  38542قيد فى  1991-12-30برقم ايداع 4380
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
 - 305سعاد عبدالفتاح حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76699قيد فى  2018-01-28برقم ايداع 899
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا
 - 306عزه احمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77144قيد فى  2018-02-27برقم ايداع 2042
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 307عدل عفيفى توفيق جادالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  82438قيد فى  2019-12-05برقم ايداع
 8329وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
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 - 308مروة عبدالنبى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83386قيد فى  2020-03-10برقم ايداع
 2097وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 309مصطفي منير شاكر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88856قيد فى  2021-02-17برقم ايداع
 1813وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 310شادية سالمان احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  90998قيد فى  2021-08-05برقم ايداع
 6651وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 311سوزان رشاد محمد ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم  92439قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 9268وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 312ليلي ابراهيم رمضان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  92660قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
 9657وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 313سعيده معوض احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  95153قيد فى  2021-12-15برقم ايداع
 13759وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 314اسامه احمد علم سنجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  95451قيد فى  2021-12-27برقم ايداع
 14314وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
 - 315شوقي تهامي محمود عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39020قيد فى  1992-07-13برقم ايداع
 1759وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا
 - 316نشأت لميع سليمان سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  60835قيد فى  2006-06-07برقم ايداع 2313
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 317نشأت لميع سليمان سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  60835قيد فى  2006-06-07برقم ايداع 2314
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا الفرع لترك التجارة نهائيا
 - 318سعديه سعد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61924قيد فى  2008-06-30برقم ايداع 1850
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 319سعديه سعد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61924قيد فى  2008-06-30برقم ايداع 1851
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 320اصوليه حامد محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  75689قيد فى  2017-10-26برقم ايداع
 6914وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 321اصوليه حامد محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  75689قيد فى  2017-11-28برقم ايداع
 8047وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 322محمد حمدي عبدالباقي خضيري تاجر فرد سبق قيده برقم  79511قيد فى  2018-11-21برقم ايداع
 9244وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 323محمد سيد جاد وهب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  83984قيد فى  2020-06-18برقم ايداع 3235
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 324سميحة حربي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84339قيد فى  2020-07-08برقم ايداع
 3848وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 325محمد عنتر احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  91326قيد فى  2021-08-22برقم ايداع 7248
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 326على عبدالراضى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  93036قيد فى  2021-10-17برقم ايداع
 10281وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 327غاده عبدالحميد عبدالحميد زويد تاجر فرد سبق قيده برقم  93623قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 11171وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 328دارالسلم احمد نافع طه تاجر فرد سبق قيده برقم  93624قيد فى  2021-10-31برقم ايداع 11172
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 329ايرين نسيم محفوظ سكل تاجر فرد سبق قيده برقم  93673قيد فى  2021-11-01برقم ايداع
 11240وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
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 - 330عبير محمود سالم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  93984قيد فى  2021-11-09برقم ايداع
 11746وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
 - 331احمد حمدان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94057قيد فى  2021-11-10برقم ايداع 11841
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
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رأس المال
 - 1ولء عمر كامل أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63096قيد فى  2009-02-17برقم ايداع  830فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 2محمود رزق محمود الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  65415قيد فى  2012-12-26برقم ايداع 4362
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 3مينا فؤاد سيدهم جبلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  76125قيد فى  2017-12-10برقم ايداع  8404فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 4عيد محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  89834قيد فى  2021-04-28برقم ايداع  4119فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5احمد نورالدين ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  90442قيد فى  2021-06-22برقم ايداع 5502
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 6محمد عبدالحميد رشاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98151قيد فى  2022-05-29برقم ايداع 5944
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 7هناء جمال دردير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  84049قيد فى  2020-06-23برقم ايداع  3360فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 8عهدي اخنوخ بساده نوح تاجر فرد سبق قيده برقم  52357قيد فى  2000-12-16برقم ايداع  5593فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 9دعاء محمد سليم عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  73296قيد فى  2016-10-23برقم ايداع 5544
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 650,000.000
 - 10محمد عطيتو محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  73764قيد فى  2017-01-08برقم ايداع 187
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 11محاسن يوسف متولي معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  79159قيد فى  2018-10-08برقم ايداع
 7744فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 12سعيد مبارك حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88141قيد فى  2021-01-11برقم ايداع  262فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 13منى نورالدين ابوالمجد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  97903قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
 5261فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 14كريم احمد تقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98117قيد فى  2022-05-26برقم ايداع  5862فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 15علي اسماعيل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33195قيد فى  1987-09-21برقم ايداع 3058
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 16زين العابدين ثابت خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67550قيد فى  2013-09-30برقم ايداع
 4577فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 17محمد حمدي عبدالباقي خضيري تاجر فرد سبق قيده برقم  79511قيد فى  2018-11-21برقم ايداع
 9244فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 18سحر ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  82220قيد فى  2019-11-06برقم ايداع
 7568فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19علء زكريا احمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  89601قيد فى  2021-04-07برقم ايداع  3562فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20ثابت زكريا صادوق تاجر فرد سبق قيده برقم  40596قيد فى  1993-11-23برقم ايداع  3740فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 151,000.000
 - 21اسماء خليفه طاهر جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  69212قيد فى  2014-01-05برقم ايداع  55فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
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 - 22عبدا هشام خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88927قيد فى  2021-02-21برقم ايداع 1967
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23صباح محمود سباق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  72377قيد فى  2016-03-28برقم ايداع 1804
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 24محمود علي الصغير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78292قيد فى  2018-07-12برقم ايداع 5466
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 25زايد عبدالحليم عبدالشافي مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  78403قيد فى  2018-07-24برقم ايداع
 5748فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 26منصوره ناصر حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96932قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 3950فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 101,000.000
 - 27تعديل السم التجاري الى  -محمد سليم الملقب بشرى ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  72005قيد
فى  2016-01-06برقم ايداع  68فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
600,000.000
 - 28احمد محمد سيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  88455قيد فى  2021-01-26برقم ايداع  931فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 29هشام عباس حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  89197قيد فى  2021-03-08برقم ايداع 2597
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 30محمد ابو الحسن محمود عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  51161قيد فى  2000-04-24برقم ايداع
 1786فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 31عماد الكسان ملطي اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  61068قيد فى  2006-08-01برقم ايداع
 30520فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 32مريم احمد عبدالشافى توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  73856قيد فى  2017-01-24برقم ايداع 543
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 33ايه محمد الصغير محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  86535قيد فى  2020-10-19برقم ايداع
 8748فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 34محمد احمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  66185قيد فى  2013-03-25برقم ايداع 1562
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 35عوض ا عباس محمد يحي تاجر فرد سبق قيده برقم  73531قيد فى  2016-11-27برقم ايداع
 6460فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 36مايكل ماجد روؤف رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  80462قيد فى  2019-03-31برقم ايداع 2252
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 37عصام المير احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89075قيد فى  2021-03-01برقم ايداع 2312
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 41,000.000
 - 38امل عاطف شهدى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  89144قيد فى  2021-03-04برقم ايداع 2479
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 39حسن على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97308قيد فى  2022-04-24برقم ايداع  4767فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 40دعاء مبارك رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97388قيد فى  2022-05-08برقم ايداع 4979
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 41رامى حمام زكرى رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  78924قيد فى  2018-09-16برقم ايداع
 7094فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 42سعيد فتيان زاهر متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  60559قيد فى  2006-04-05برقم ايداع 1452
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 43سعاد عبده صادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94188قيد فى  2021-11-15برقم ايداع 12068
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 35,000.000
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 - 44سنوسى عبدالنبى جادا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96475قيد فى  2022-03-02برقم ايداع
 2557فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 45زكريا محمد عبدالمعين جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  98188قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
 6072فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 46عباس توماس عبدالشهيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  47149قيد فى  1998-03-02برقم ايداع
 798فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 47جمال عبدالناصر منصور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57441قيد فى  2004-03-02برقم ايداع
 668فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 750,000.000
 - 48شاهين عبدالحفيظ حفني عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  84042قيد فى  2020-06-22برقم ايداع
 3346فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 49كرم محمود سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95733قيد فى  2022-01-13برقم ايداع  502فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 50محمد موسى سليمان آدم تاجر فرد سبق قيده برقم  61918قيد فى  2008-06-29برقم ايداع 1833
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 51محمد زين العابدين محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  74977قيد فى  2017-07-31برقم ايداع
 4555فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 52اكرم غبر حنا بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم  88212قيد فى  2021-01-13برقم ايداع 407
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 53نصرالدين عثمان فاضل عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  90697قيد فى  2021-07-08برقم ايداع
 6003فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 54وفاء محمود محمد السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  52258قيد فى  2000-11-22برقم ايداع 5264
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 55منال سعد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60768قيد فى  2006-05-24برقم ايداع  2127فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 56عماد علي ثابت عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  77700قيد فى  2018-05-03برقم ايداع 3790
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 57خالد احمد عثمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  98496قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6884
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 58عطا بشير عطا ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57822قيد فى  2004-06-14برقم ايداع  1982فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 59هبه محمود جادالرب عبدالراضي تاجر فرد سبق قيده برقم  83665قيد فى  2020-05-17برقم ايداع
 2683فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 60كيرلس منير عطيته الب اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  85508قيد فى  2020-09-03برقم ايداع
 5963فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 61محمود صديق محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  97164قيد فى  2022-04-14برقم ايداع 4513
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 41,000.000
 - 62حسن عربي حسن عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  42369قيد فى  1995-04-08برقم ايداع 1226
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 63سحر عبدالواحد عبدالغفار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65086قيد فى  2012-10-11برقم ايداع
 3237فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 64عفاف صموئيل صادق سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم  73092قيد فى  2016-09-25برقم ايداع
 4910فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 65وائل فتحى رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546قيد فى  2005-08-01برقم ايداع 2810
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
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 - 66عواطف نصر طايع ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  64057قيد فى  2011-08-11برقم ايداع  2649فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 67ادوارد ميخائيل ادوارد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  71134قيد فى  2015-02-08برقم ايداع
 575فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 68حمادة محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  80435قيد فى  2019-03-24برقم ايداع 2107
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 69هبه احمد سليمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  81567قيد فى  2019-08-27برقم ايداع
 5492فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 70حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96392قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 2368فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 71محمود حسين احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61990قيد فى  2008-07-10برقم ايداع 2020
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 72شوقيه عبدالحميد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  76939قيد فى  2018-02-12برقم ايداع
 1486فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 73عصام فضيل رشوان ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  81971قيد فى  2019-10-10برقم ايداع
 6817فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 74ابانوب عاطف صادوق سامى تاجر فرد سبق قيده برقم  96886قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 3789فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 75عائشه محمد محمد شطا تاجر فرد سبق قيده برقم  43904قيد فى  1996-06-10برقم ايداع 1903
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 76منى محمد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  57344قيد فى  2004-02-09برقم ايداع  351فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 77محمد علي السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  73950قيد فى  2017-02-08برقم ايداع  926فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 78عمرو محمد يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم  96636قيد فى  2022-03-13برقم ايداع 3008
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 79عابدين احمد عابدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98710قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7486
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 80ناديه عبدالستار مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  61967قيد فى  2008-07-07برقم ايداع  1953فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 81نصر احمد خضرى على تاجر فرد سبق قيده برقم  87793قيد فى  2020-12-21برقم ايداع 10376
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 7,000.000
 - 82عصام المير احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89075قيد فى  2021-03-01برقم ايداع 2312
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
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العناوين
 - 1ايليا اديب خليل عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  53956قيد فى  2001-10-28برقم ايداع 4306
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نقاده_بندر نقاده_ش.السلم متفرع من ش23.
يوليو_ بملك/مينا عبدالشهيد سامى
 - 2رجب امين عصران كلحي تاجر فرد سبق قيده برقم  54716قيد فى  2002-04-10برقم ايداع 1538
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش.بورسعيد_بملك /على
محمد محمد عبدا
 - 3على حسن الصادق حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  59252قيد فى  2005-05-22برقم ايداع 1798
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتح فرعا بناحية جاردينيا البوابه الولى
حدائق الهرام الهرم  -الجيزه عن نشاط مقاولت عموميه اودع برقم  12954وقيد برقم  112398غرفة الجيزه
 - 4محمود رزق محمود الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  65415قيد فى  2012-12-26برقم ايداع
 4362وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المنشية الغربية ش.
الدوكوفيل_بندر قفط_بملك /عبدالستار النجار زرزوز احمد
 - 5طه حسين محمدالصغير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  95242قيد فى  2021-12-19برقم ايداع
 13914وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا كرم عمران  -بملك  /عبده محمد
الصغير
 - 6فاتن محمود محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  97807قيد فى  2022-05-09برقم ايداع 5027
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الدرب  -بملك  /عزه عبدا حسين
 - 7وجدى عبدالناصر توفيق مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  98086قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 5766وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا عزبة ابو اسكندر  -بهجورة  -بملك /
رفاعى عبدالستار عمر حسن
 - 8محمد ابراهيم مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71334قيد فى  2021-11-14برقم ايداع
 11948وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 9محمد ابراهيم مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71334قيد فى  2015-04-15برقم ايداع
 1539وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المودع برقم  11948لسنة
 2021للستغناء عنه
 - 10محمد ابراهيم مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71334قيد فى  2015-04-15برقم ايداع
 1539وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بندر قنا  -شارع
كوبري دندرة  -بملك  /احمد مصطفي محمد كرار
 - 11نرمين لطفي اسرائيل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  80522قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
 2418وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشئون بندر قنا
بملك  /مجدي انور مسعود
 - 12ميشو تامر برسوم جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  80803قيد فى  2019-05-26برقم ايداع 3379
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم  3350لسنة
 2020للستغناء عنه
 - 13ميشو تامر برسوم جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  80803قيد فى  2020-06-22برقم ايداع 3350
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 14هناء جمال دردير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  84049قيد فى  2020-06-23برقم ايداع 3360
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المنشيه الجديده بجوار بنك
مصر بملك  /محمد فتوح السبعي احمد
 - 15محمود احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  89536قيد فى  2021-04-04برقم ايداع 3425
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش.بورسعيد _ بندر
فرشوط _بملك/فوزية عمر عبدا
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 - 16اميمة احمد احمد عبدالمام تاجر فرد سبق قيده برقم  90952قيد فى  2021-08-03برقم ايداع
 6559وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع طراد النيل_
بملك/مستورة محمد خير محمد
 - 17عبدا حسين عبدالرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  94614قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 12762وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى نجع سعيد مركز
دشنا بملك  /علي محمد علي
 - 18امجد يوسف كندس تاجر فرد سبق قيده برقم  34416قيد فى  2000-06-14برقم ايداع  2531وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء المحل المودع برقم  19895لسنة
 1994والمقيد برقم  286752القاهره للستغناء عنه
 - 19امجد يوسف كندس تاجر فرد سبق قيده برقم  34416قيد فى  1988-05-24برقم ايداع  1611وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء المحل المودع برقم  19895لسنة
 1994والمقيد برقم  286752القاهره المميز للستغناء عنه
 - 20علي احمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71791قيد فى  2015-10-15برقم ايداع 3768
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الطويرات  -بملك  /نور الدين عامر جاد
محمود
 - 21محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81738قيد فى  2019-09-15برقم ايداع 6037
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم  12698لسنة
 2021للستغناء عنه
 - 22محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81738قيد فى  2021-11-24برقم ايداع 12698
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 23حماده محمد احمد عوام تاجر فرد سبق قيده برقم  91957قيد فى  2021-09-14برقم ايداع 8425
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا دنفيق  -بملك  /محمود محمد احمد عوام
 - 24نعمه احمد الصادق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  92843قيد فى  2021-10-11برقم ايداع
 9951وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى كرم عمران مركز
قنا بملك  /نعمه احمد الصادق مصطفى
 - 25علي اسماعيل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33195قيد فى  1987-09-21برقم ايداع
 3058وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ابومناع غرب بملك
 /عبدالمنعم علي اسماعيل
 - 26احمد محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79544قيد فى  2018-11-26برقم ايداع 9395
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الشرقى بهجوره  -بملك  /ممدوح محمد
محمود
 - 27الديب حمادى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86823قيد فى  2020-11-04برقم ايداع 8447
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الشرقى بهجورة  -بملك  /هيثم احمد فخرى
 - 28احمد نورالدين ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  90442قيد فى  2021-06-22برقم ايداع
 5502وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش.القمص يسى_
بندر قنا _بملك /سناء سعد زغلول على
 - 29منتصر كمال حجاجى الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  98200قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6119وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الحميدات نجع على
ابوزيد _ بندر قنا _بملك  /سيد محمد عبدالمعطى
 - 30عبدالرحيم زكى حمدان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62919قيد فى  2009-01-19برقم ايداع
 306وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المنشية البحرية _
ش.محطة الصرف_ بندر قنا_ بملك/مصطفى ابوالفضل عبدا
 - 31محمد علي عبدالظاهر عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  69778قيد فى  2014-03-05برقم ايداع
 1317وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 2714
لسنة  2021للستغناء عنه
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 - 32محمد علي عبدالظاهر عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  69778قيد فى  2021-03-11برقم ايداع
 2714وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 33تحيه احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87437قيد فى  2020-12-03برقم ايداع 9672
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش طراد النيل الصعايده
بندر دشنا  -ملك  -اسلم محمد يوسف محمد -
 - 34وهبي فراج محمد بكار تاجر فرد سبق قيده برقم  91467قيد فى  2021-08-26برقم ايداع 7519
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العطيات نجع سالم بملك /
صابر فراج محمد بكار
 - 35وليد عبدالمقصود عبدالمجيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  93659قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 1121وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 5282
لسنة  2022للستغناء عنه
 - 36وليد عبدالمقصود عبدالمجيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  93659قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 1121وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى فاو قبلي بملك /
محمود محمد ابوزيد
 - 37وليد عبدالمقصود عبدالمجيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  93659قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
 5282وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 38احمد مدنى نور مدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  96986قيد فى  2022-04-04برقم ايداع 4088
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حجازة قبلى  -بملك  /سمر مدنى نور مدنى
 - 39على جادالكريم على مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  89635قيد فى  2021-04-11برقم ايداع
 3633وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الرحمانيه قبلي بملك
 /احمد محمد السيد درير
 - 40نعمه جابر عبدالغني علي تاجر فرد سبق قيده برقم  53007قيد فى  2001-04-22برقم ايداع 1618
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع الجهاد مصنع الغزل
بندر قنا بملك  /ثابت ثابت عبدالغني
 - 41مصطفى محمد حسين رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  58594قيد فى  2004-12-29برقم ايداع
 4502وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 6103
لسنة  2020للستغناء عنه
 - 42مصطفى محمد حسين رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  58594قيد فى  2020-09-07برقم ايداع
 6103وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 43هدي مصطفي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77464قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 10208وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 44هدى مصطفى علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77464قيد فى  2018-04-01برقم ايداع
 3008وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 10208
لسنة  2021للستغناء عنه
 - 45محمود عبدالعظيم عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82219قيد فى  2019-11-06برقم ايداع
 7564وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا دشنا_ابومناع شرق_بملك/محمد كمال
محمد ابراهيم
 - 46مصطفي ابوالحجاج محمد التكروني تاجر فرد سبق قيده برقم  88064قيد فى  2021-01-04برقم
ايداع  94وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى البراهمه
بجوار البنزينه بملك  /محمد محمد احمد ابوبكر يوسف
 - 47محمد عصام نورالدين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  63282قيد فى  2009-05-21برقم ايداع
 1967وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اضافة نوع النشاط بيع
موتوسيكلت وقطع غيارها واصلحها بالمحل المودع برقم  4118لسنة  2016والمقيد برقم  43915الغردقه
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 - 48محمد عصام نورالدين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  63282قيد فى  2009-05-21برقم ايداع
 1967وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى /
رمضان عيد محمد بالمحل المودع برقم  4118لسنة  2016والمقيد برقم  43915الغردقه
 - 49مريم احمد عبدالشافى توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  73856قيد فى  2017-01-24برقم ايداع
 543وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العقار رقم 191
منطقة التطبيقيين بندر قنا بملك  /محمد احمد السمان  -عبدالرحمن احمد السمان  -دعاء احمد السمان  -حمدي
احمد السمان  -منصوره مبارك بدوي
 - 50منصور نصيف الياس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  74078قيد فى  2017-02-26برقم ايداع
 1391وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع القصر_بندر
نقادة_بملك/منصور نصيف الياس خليل
 - 51محمود عكرون محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  89084قيد فى  2021-03-01برقم ايداع
 2328وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش.المروه خلف
الطوابين _بندر نجع حمادى _ بملك /ورثه محمد حلمى خلف ا محمد
 - 52سناء محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91927قيد فى  2021-09-13برقم ايداع 8372
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حجازة بحرى  -بملك  /عصام الدين محمد
احمد
 - 53ممدوح عبدالراضي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92199قيد فى  2021-09-21برقم ايداع
 8842وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى حاجر الجبل بملك /
ساره ممدوح عبدالراضي
 - 54حمديه محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92965قيد فى  2021-10-13برقم ايداع
 10184وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر دشنا  -الصعايدة  -بملك /
عبدالناصر عبدالمعطى محمد
 - 55عماد احمد سليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  95794قيد فى  2022-01-18برقم ايداع 661
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا خزام  -بملك  /عدنان احمد سليم
 - 56تعديل السم التجاري مجدي صبحي بشاره عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  40508قيد فى
 1993-10-31برقم ايداع  3421وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل
العنوان الى شارع مصر بندر نقاده بملك  /برسوم جرجس داود
 - 57محمد ابوالمجد عطال تاجر فرد سبق قيده برقم  54185قيد فى  2001-12-24برقم ايداع 5059
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى طريق فرشوط القبيبه بندر
فرشوط بملك  /شرف الدين محمود عبدالعال
 - 58محمد ابوالمجد عطال تاجر فرد سبق قيده برقم  54185قيد فى  2001-12-24برقم ايداع 5059
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بهجوره شارع المشروع
بملك  /مصطفى حسن سليم
 - 59محمد ابوالمجد عطا ا شلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم  54185قيد فى  2021-02-25برقم ايداع
 2167وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى طريق فرشوط
القبيبه بندر فرشوط بملك  /شرف الدين محمود عبدالعال
 - 60محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81738قيد فى  2019-09-15برقم ايداع 6037
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بندر قنا شارع  23يوليو _
بملك /محمود سيد الصغير
 - 61بشاري علم عبدالحميد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  87134قيد فى  2020-11-19برقم ايداع
 9104وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتح محل رئيسيا اخر
بناحية القصير حي المل بملك  /محمد عبدالوهاب علي حسن عن نشاط بقاله بالجمله اودع برقم  6268وقيد برقم
 61217الغردقه
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 - 62عبدالرحمن عبدالبصير بسيوني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88155قيد فى  2021-01-11برقم
ايداع  289وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر نقادة_منطقة الشيخ حسين
_ بملك /الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده
 - 63على احمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  94758قيد فى  2021-11-30برقم ايداع 13029
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا ابومناع غرب  -بملك  /حسين عبدالمبدى
محمد
 - 64هاشم فؤاد هاشم امين تاجر فرد سبق قيده برقم  96995قيد فى  2022-04-04برقم ايداع 4110
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الميرية بملك  /امين فؤاد
هاشم امين
 - 65حسن على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97308قيد فى  2022-04-24برقم ايداع 4767
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ابومناع بحرى بملك/
جبريل محمد الطاهر احمد
 - 66محمد على ريان جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  80957قيد فى  2019-06-24برقم ايداع 3893
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الكنوز امام المدينه الجامعيه
بندر قنا بملك  /مصطفى ابراهيم عوض
 - 67احمد سمير عمار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91034قيد فى  2021-12-30برقم ايداع 14534
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 68احمد سمير عمار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91034قيد فى  2021-08-08برقم ايداع 6715
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم  14534لسنة
 2021للستغناء عنه
 - 69حماده محمد سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91446قيد فى  2021-08-25برقم ايداع 7458
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا قفط_طريق قفط القصير بجوار مجمع
المدارس الثانوية الكلحين _بملك /خالد محمد جادالرب منصور
 - 70سيد محمد محمد حراجى تاجر فرد سبق قيده برقم  94550قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
 12642وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بجوار الطريق
الصحراوي الشرقي الظافريه مركز قفط بملك  /منصور يوسف عبدا محمد
 - 71بخيت لبيب خرس فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  98235قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6200
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بهجوره بملك  /ماري
صمويل صهيون
 - 72خالد خير احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  98436قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6740
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نجع ابوالجود العيايشا  -بملك  /محمود خير -
احمد خير  -عرفه خير  -وفاء خير  -ليلى خير احمد حسين
 - 73خالد خير احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  98436قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6740
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نجع ابوالجود العيايشا  -بملك  /محمود خير -
احمد خير  -عرفه خير  -وفاء خير  -ليلى خير احمد حسين
 - 74خضره عباس محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34712قيد فى  1988-08-22برقم ايداع
 2487وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 1464
للستغناء عنه
 - 75خضره عباس محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34712قيد فى  1990-05-30برقم ايداع
 1464وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 76عبدالحميد محمد توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47062قيد فى  1998-02-12برقم ايداع
 498وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع مصطفى كامل
بندر قفط بملك  /عبدالبديع واحمد الفرغلي عمر عرفان محمد بالمحل المودع برقم  521لسنة 2018
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 - 77عبدالحميد محمد توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47062قيد فى  2018-01-16برقم ايداع
 521وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع مصطفى كامل
بندر قفط بملك  /عبدالبديع واحمد الفرغلي عمر عرفان محمد
 - 78حسين نصرالدين محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  90665قيد فى  2021-07-07برقم ايداع
 5951وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر قنا  -شارع مصنع الغزل  -امام
التدريب المهنى بملك  /عمادالدين محمد ابوزيد
 - 79محمد سيد احمد احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  93741قيد فى  2021-11-02برقم ايداع
 11357وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حجازة بحرى  -بملك  /عبدالجابر
على محمد عليان
 - 80نجاه نوبى شاذلى عبداللهى تاجر فرد سبق قيده برقم  94548قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
 12640وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا خزام -بملك  /محمد صبحى ابراهيم
احمد
 - 81حسن عيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74450قيد فى  2017-04-26برقم ايداع 2837
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى طريق الصالحية
المدينه الصناعيه_ بملك /محمد عطاا محمد محمد
 - 82شعبان سعدى احمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  80141قيد فى  2019-02-12برقم ايداع
 1072وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 1254
لسنة  2019للستغناء عنه
 - 83شعبان سعدى احمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  80141قيد فى  2019-02-19برقم ايداع
 1254وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 84ماجد حساني عبدالغفار ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  85106قيد فى  2021-02-28برقم ايداع
 2230وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء هذا المحل المودع برقم 2230
لسنه  2021للستغناء عنه
 - 85ماجد حسانى عبدالغفار ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  85106قيد فى  2020-08-18برقم ايداع
 5234وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء المحل المودع برقم  2230لسنه
 2021للستغناء عنه
 - 86ابوالحمايد خضرى ابوالمجد عبدالراضى تاجر فرد سبق قيده برقم  94729قيد فى  2021-11-29برقم
ايداع  12976وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى
نجع القرية _ الوسط قمول _ بملك /احمد ابوالحمايد خضري ابوالمجد
 - 87احمد جاد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97914قيد فى  2022-05-16برقم ايداع 5291
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشراف العسيليه بملك /
ياسر ابراهيم اسماعيل محمد
 - 88شنوده وهيب جوده مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  98097قيد فى  2022-05-25برقم ايداع 5787
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بهجورة عزبة كامل _
بملك /اكرم غبر حنا بسطوروس
 - 89اشرف طانيوس جرجس صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  98489قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6862وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا ش .الجلء امام نقطة بهجورة  -بملك /
ايهاب عبده حنا
 - 90حسين نصارى حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44955قيد فى  2006-07-20برقم ايداع
 2933وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى حى ثانى مجاوره
 16ش .مصنع الغزل بندر قنا _ بملك /حسين نصارى حسن احمد
 - 91علء صدقي ابوزيد خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  47507قيد فى  1998-05-18برقم ايداع
 1790وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع بورسعيد نجع
القاضي بندر فرشوط بملك  /علء صدقي ابوزيد
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 - 92اسلم عدلى مطاوع قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  61286قيد فى  2006-09-17برقم ايداع 3693
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حاجر الدهسة  -بملك  /عدلى مطاوع قاسم
 - 93رجب حسين محمد حسين حمص تاجر فرد سبق قيده برقم  66483قيد فى  2013-05-28برقم ايداع
 2486وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشئون الكنوز_
بندر قنا _ بملك /محمد سيد على احمد
 - 94علي مصطفي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82084قيد فى  2019-10-23برقم ايداع 7133
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشيخ علي شرق بملك /
اشرف احمد علي مصطفى
 - 95كرمينا محسن نسيم ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم  95598قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 121
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع زغلول بندر فرشوط
بملك  /مجدي محروس قليني
 - 96علء محمد عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97082قيد فى  2022-04-10برقم ايداع 4336
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ابومناع بحري بملك /
سعديه مصطفى ابوالحسن
 - 97عصران عبده عبدالسميع اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  97084قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
 4339وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعدي العنوان الى ابومناع بحري بملك
 /احسان عبدالعاطي محمد
 - 98حسين فؤاد محمدالصغير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  98521قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6949وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المقارين  -بملك  /ورثه محمد الصغير
محمود
 - 99فايزه احمد حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59622قيد فى  2005-08-16برقم ايداع 3076
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نجع الوادى  -بملك  /محمود محمد محمود
 - 100عماد علي ثابت عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  77700قيد فى  2018-05-03برقم ايداع
 3790وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء المحل المودع برقم  5707لسنه
 2019للستغناء عنه
 - 101عماد علي ثابت عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  77700قيد فى  2019-09-02برقم ايداع
 5707وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء هذا المحل المودع برقم 5707
لسنه  2019للستغناء عنه
 - 102اسامه محمود احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  86211قيد فى  2020-10-05برقم ايداع
 7260وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر قنا  -ش .سيدى عبدالرحيم
الشئون  -بملك  /حمدى محب ابوالمعاطى
 - 103هيثم جمال شمروخ عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  94629قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 12789وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نجع قطيه  -بملك  /خلف ا
عبدالعزيز خلف ا
 - 104حسين جمال حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  95400قيد فى  2021-12-26برقم ايداع
 14220وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المعنا بجوار بريد
المعنا_بندر قنا _بملك  /جمال حسين حسن
 - 105اشرف عدلى ناشد شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  97296قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 4747وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى دنفيق بندر نقاده
بملك  /اشرف عدلي ناشد
 - 106محمد راضى شرقاوى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  98207قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6140وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى نجع ابوقطية _
بملك /وزيرى ابوالوفا وزيرى
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 - 107ابتسام البس عبدالله فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66489قيد فى  2013-05-28برقم ايداع
 2493وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى طريق اسوان نجع
سالم بملك  /محمد الصغير محمد علي
 - 108محمد محمود عبدا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96395قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 2373وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الجبل  -بملك  /عثمان عبدا عبدالعال
 - 109علء أمين عباس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96628قيد فى  2022-03-10برقم ايداع 2961
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حاجر خزام  -بملك  /محمد جمال حلوى
 - 110احمد جاد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97914قيد فى  2022-05-16برقم ايداع 5291
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الشراف العسيليه_بملك/ياسر ابراهيم
اسماعيل محمد
 - 111هيثم الدسوقى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  98148قيد فى  2022-05-29برقم ايداع
 5940وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى نجع راوي اولد
نجم بهجوره بملك  /محمد رفعت محمود ابوزيد
 - 112فينا ثروت نعيم اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  56621قيد فى  2019-10-20برقم ايداع
 7029وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 113فينا ثروت نعيم اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  56621قيد فى  2007-08-16برقم ايداع
 2237وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا الفرع للستغناء عنه
 - 114فينا ثروت نعيم اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  56621قيد فى  2003-07-13برقم ايداع
 2530وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع التحرير بندر
قنا بملك  /منصور محمود احمد
 - 115فينا ثروت نعيم اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  56621قيد فى  2003-07-13برقم ايداع
 2530وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء الفرع المودع برقم 2237
لسنة  2007للستغناء عنه
 - 116فينا ثروت نعيم اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  56621قيد فى  2003-07-13برقم ايداع
 2530وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 7029
لسنة  2019للستغناء عنه
 - 117اشرف محمد عثمان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68944قيد فى  2013-12-05برقم ايداع
 6668وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر فرشوط ش .بورسعيد بملك /
محمد عثمان عثمان
 - 118عدلي عبدالحميد عدلي ضاحي تاجر فرد سبق قيده برقم  73618قيد فى  2016-12-14برقم ايداع
 6815وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حوض الجبل  -بملك  /رجاء يوسف
احمد
 - 119عبدالناصر بشير محمد الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم  78914قيد فى  2018-09-16برقم ايداع
 7072وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الوسط قمول نجع القريه  -بملك /
بشير محمد الغريب يوسف
 - 120محمد خالد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  81321قيد فى  2019-07-29برقم ايداع 4754
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم  4139لسنة
 2022للستغناء عنه
 - 121محمد خالد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  81321قيد فى  2022-04-05برقم ايداع 4139
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 122هيثم سيد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82275قيد فى  2019-11-19برقم ايداع 7834
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى جزيرة مطيرة _ بملك /
احمد عابدين محمد احمد
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 - 123ممدوح عبدالخالق عباس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  83445قيد فى  2020-03-15برقم ايداع
 2222وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العقب _ نجع محرم
_ بملك /محمود محمد سيد احمد
 - 124محمد صلح مبارك منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  97852قيد فى  2022-05-12برقم ايداع
 5135وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المعنى بندر قنا
بملك  /حسن مصطفى على محمود
 - 125صفاء نروز عباس الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  98342قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6491وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الحجيرات مركز قنا
بملك  /عليان البواب السيد محمد
 - 126ايه عبده رشاد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  98484قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6854
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشراف العسيليه بملك /
محمود محمد حسين الصغير
 - 127حمدي محمد علي النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  41106قيد فى  2001-01-02برقم ايداع 33
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى خزام بملك  /علء حمدي
محمد علي
 - 128نجاح محمود ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83789قيد فى  2020-06-08برقم ايداع
 2931وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 12987
لسنة  2021للستغناء عنه
 - 129نجاح محمود ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83789قيد فى  2020-06-08برقم ايداع
 2931وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى عزبة جبريل كرم
عمران مركز قنا بملك  /نجاح محمود ابراهيم اسماعيل
 - 130نجاح محمود ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83789قيد فى  2021-11-29برقم ايداع
 12987وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 131عماد منير نزيه داكيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  97036قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
 4213وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الصياد بملك  /بشاي
روماني باخوم تاوضروس
 - 132مكاريوس صلح مرزوق محارب تاجر فرد سبق قيده برقم  98013قيد فى  2022-05-19برقم ايداع
 5536وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى جراجوس نجع
الشبيرات _ بملك  /نجات عبادى عبدالعزيز
 - 133دعاء عزت سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98032قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 5576
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ابومناع بحري بجوار
مدرسة الصنايع بملك  /عزت سعيد احمد السيد
 - 134سيد احمد شمروخ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98069قيد فى  2022-05-24برقم ايداع 5709
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى حاجر الجبل _ السنابسه _
بملك  /حسن حلمى محمد رسلن
 - 135وليد احمد فخرى غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  98469قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6817وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع السعاف
بهجوره بملك  /احمد عبدالستار الطيب
 - 136محمد فريج محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  98604قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7207وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا القمانه  -بملك  /سلوى احمد حسانى
 - 137جمعه ابوالحمد لبيب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  98619قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7233وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا ابومناع بحرى  -بملك  /محمود
ابوالحمد لبيب محمود
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 - 138كارم محمود حمزه حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  40442قيد فى  1993-10-16برقم ايداع
 3194وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تم الغاء المحل المودع برقم
 3345لسنة  2009للستغناء عنه
 - 139وائل فتحى رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546قيد فى  2005-08-01برقم ايداع
 2810وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 2267
لسنة  2015للستغناء عنه
 - 140وائل فتحى رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546قيد فى  2005-08-01برقم ايداع
 2810وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى السمطا بحري ملك
 /فتحي رسلن حسين
 - 141وائل فتحي رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546قيد فى  2015-05-27برقم ايداع
 2267وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 142ادوارد ميخائيل ادوارد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  71134قيد فى  2015-02-08برقم ايداع
 575وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع بحرى الول
مطلع السوق الفوقانى _ بملك /مصطفى سمير محمد احمد
 - 143مرقس نصيف سعيد حبشي تاجر فرد سبق قيده برقم  76491قيد فى  2018-01-11برقم ايداع
 339وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع عمر بن
الخطاب _ حوض  _ 10بندر قنا _ بملك  /مرقس نصيف سعيد حبشى
 - 144هانى عبيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  79100قيد فى  2018-10-01برقم ايداع 7577
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر قنا  -ش .مصر اسوان  -بملك  /حسن
زناته حسين
 - 145حمادة محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  80435قيد فى  2019-03-24برقم ايداع
 2107وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء المحل المودع برقم 14298
لسنه  2021للستغناء عنه
 - 146حماده محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  80435قيد فى  2021-12-27برقم ايداع
 14299وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء هذ المحل المودع برقم 14299
لسنه  2021للستغناء عنه
 - 147ماجد صادق نخله غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  93352قيد فى  2021-10-24برقم ايداع
 10725وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع الطاحونه
الشئون بندر قنا بملك  /عادل عياد لبيب
 - 148حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96392قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 2368وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الكلحين _ بملك /
خالد محمد جاد الرب منصور
 - 149حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96392قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 2368وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء المحل المودع  5092لسنه
 2022للستغناء عنه
 - 150حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96392قيد فى  2022-05-11برقم ايداع
 5092وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء هذا المحل المودع برقم 5092
لسنه  2022للستغناء عنه
 - 151صلح محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96985قيد فى  2022-04-04برقم ايداع
 4087وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا خزام  -بملك  /طرية احمد محمد
عثمان
 - 152عليو عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98516قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6939
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المناصرة _ بملك  /حسن
عبدالفتاح عبدالشافى
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 - 153محمود محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48502قيد فى  1998-11-14برقم ايداع
 4314وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 4443
لسنة  1999للستغناء عنه
 - 154محمود محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48502قيد فى  1998-11-14برقم ايداع
 4314وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشيخ داود بملك /
رابعه عبدالعزيز اسماعيل
 - 155محمود محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48502قيد فى  1999-12-07برقم ايداع
 4443وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 156محمد محمود عبدا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96395قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 2373وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الجبل بملك  /سميه
احمد حسين احمد
 - 157محمد محمود عبدا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96395قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 2373وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 7123
لسنة  2022للستغناء عنه
 - 158محمد محمود عبدا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96395قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7123وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه
 - 159حنان شحاته محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98433قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6731وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع السوق بجوار
شارع الغنامي بندر دشنا بملك  /محمد حسين احمد
 - 160محمد احمد مبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58590قيد فى  2004-12-29برقم ايداع
 4495وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر قنا  -المحل رقم  2بالمنطقة 2
بالمتداد الشمالى لخدمة عمارات السكان الجتماعى ( )39بالحى السكنى الول  -ملك  /جهاز تنمية مدينة قنا
الجديدة
 - 161حسين جوده عبدالراضي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81366قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
 4880وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع القصر
العمومي بندر قنا بملك  /عبدالمنعم محمد طه
 - 162محمد عبدالعاطى مصطفى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  81386قيد فى  2019-08-04برقم ايداع
 4922وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع السوق
الفوقاني بندر قنا بملك  /حميده عبدالرحيم مصطفى حسين
 - 163عمرو محمد يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم  96636قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 3008وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الهيشه بملك  /وليد
صلح الدين محمود صادق
 - 164هاني تامر مصري عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70312قيد فى  2014-05-13برقم ايداع
 2517وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتح فرعا بناحية العقار
رقم  5شارع احمد زويل بملك  /فرج سعد روفائيل جاب ا عن نشاط مكتبه وخردوات اودع برقم  7150وقيد
برقم  61933الغردقه
 - 165عزه حسن احمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  74543قيد فى  2017-05-11برقم ايداع 3122
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع المعتقل بندر قنا بملك
 /شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج
 - 166احمد يوسف عثمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  75421قيد فى  2017-10-01برقم ايداع
 6098وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشيخ عبدا هو
مركز نجع حمادي بملك  /عدل حسين خلف مغربي
 - 167حسين عبدالعال حسين رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  78638قيد فى  2018-08-14برقم ايداع
 6402وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع المجتمع
الجديد بملك  /علي عباس عمر
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 - 168يوسف ناجح يوسف الطاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  81731قيد فى  2019-09-12برقم ايداع
 6008وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى ابومناع
بحرى مركز دشنا بملك  /عبدا محمد عبدا
 - 169محمد المير على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  85117قيد فى  2020-08-18برقم ايداع
 5247وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى البحري سمهود
بملك  /عصام المير علي عبدالرحيم
 - 170قرشى عواد طه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  94367قيد فى  2021-11-18برقم ايداع
 12345وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ابوشوشه مركز
ابوتشت بملك  /عطاا عواد طه
 - 171نجوى فهمى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  98177قيد فى  2022-05-31برقم ايداع 6041
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع طراد البحري سمهود
بملك  /الجمل رياض محمد علي
 - 172عليو عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98516قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6939
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المناصره بملك  /محمود
شاكر علم
 - 173ماجد فتحى شاكر قليد تاجر فرد سبق قيده برقم  98535قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6982
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى طوخ ش .السنترال  -بملك
 /عماد فتحى شاكر قليد
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النشاط
 - 1محمد ابراهيم مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71334قيد فى  2015-04-15برقم ايداع 1539
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مطعم مأكولت ومشروبات جاهزة
 - 2هناء جمال دردير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  84049قيد فى  2020-06-23برقم ايداع 3360وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجاره الى مشغل خياطه للتصنيع بالقمشه
 - 3عبدا حسين عبدالرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  94614قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
12762وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى تربية وبيع دواجن
 - 4احمد محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60048قيد فى  2005-12-18برقم ايداع 4498وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى ورشة نجاره
 - 5علي اسماعيل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33195قيد فى  1987-09-21برقم ايداع 3058
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مكتب مقاولت عموميه
 - 6وليد عبدالمقصود عبدالمجيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  93659قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
1121وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع زيوت جمله وقطاعي
وغيار زيت
 - 7مصريه محمد محمود احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  52044قيد فى  2000-10-17برقم ايداع
4308وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع حدايد وقطع غيار معدات
ثقيلة
 - 8احمد عبدالحميد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88269قيد فى  2021-01-18برقم ايداع 540
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى سجاد ومفروشات
 - 9ممدوح عبدالراضي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92199قيد فى  2021-09-21برقم ايداع
8842وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى تربية وتجارة الدواجن
 - 10محمد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81738قيد فى  2019-09-15برقم ايداع 6037وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى ملبس جاهزة رجالى
 - 11قاسم قناوي السمان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  95783قيد فى  2022-01-17برقم ايداع 604
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مخبز بلدى نصف آلى
 - 12هاشم فؤاد هاشم امين تاجر فرد سبق قيده برقم  96995قيد فى  2022-04-04برقم ايداع 4110وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية دواجن وتجارتها
 - 13حسن على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97308قيد فى  2022-04-24برقم ايداع 4767وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية وبيع الدواجن
 - 14ملك مسعد سليمان غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  44122قيد فى  2017-01-04برقم ايداع 127وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط ورشة نجارة يدوية
 - 15منال سعد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60768قيد فى  2006-05-24برقم ايداع 2127وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات فيما عدا (العمالة والكمبيوتر والنترنت
وكاميرات المراقبة اللسلكية )
 - 16عبدالحميد عدلى يحى حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم  84621قيد فى  2020-07-21برقم ايداع
4388وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى ورشة ميكانيكا سيارات
 - 17سيد محمد محمد حراجى تاجر فرد سبق قيده برقم  94550قيد فى  2021-11-24برقم ايداع 12642
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية وبيع دواجن
 - 18علء تركاوى عبدالعاطى مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  96272قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
2054وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مواد بناء
 - 19منى عبدالحكيم عمران توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  71924قيد فى  2015-12-08برقم ايداع
4607وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بقالة ودقيق
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 - 20النوبى عبدالعال حسين حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95588قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 106
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مقاولت عموميه وتوريدات ( عدا
توريد العماله والكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبه اللسلكيه )
 - 21عباس توماس عبدالشهيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  47149قيد فى  1998-03-02برقم ايداع
798وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى ورشة لحام اكسجين وكهرباء
 - 22ماجد حسانى عبدالغفار ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  85106قيد فى  2020-08-18برقم ايداع 5234
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى عصارة قصب
 - 23احمد جاد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97914قيد فى  2022-05-16برقم ايداع 5291وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بقاله
 - 24رجب حسين محمد حسين حمص تاجر فرد سبق قيده برقم  66483قيد فى  2013-05-28برقم ايداع
2486وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى توريدات عمومية فيما عدا (
العمالة والكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبة اللسلكية )
 - 25سعديه عزمى محمد بزيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  94478قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
12527وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى ورشة نجاره
 - 26علء محمد عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97082قيد فى  2022-04-10برقم ايداع 4336
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية وبيع دواجن
 - 27عصران عبده عبدالسميع اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  97084قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
4339وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى تربية وبيع دواجن
 - 28اشرف صالح قاسم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  57620قيد فى  2004-04-18برقم ايداع 1291
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مقاولت عامة وتوريدات عمومية
فيما عدا ( العمالة والكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبة اللسلكية)
 - 29عماد علي ثابت عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  77700قيد فى  2018-05-03برقم ايداع 3790
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع بقالة جملة
 - 30حسين جمال حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  95400قيد فى  2021-12-26برقم ايداع 14220
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى ورشة تنجيد
 - 31هاله جوده حامد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  96991قيد فى  2022-04-04برقم ايداع 4104
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع منتجات البان
 - 32سحر عبدالواحد عبدالغفار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65086قيد فى  2012-10-11برقم ايداع
3237وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع مواد غذائيه وتوكيلتها
التجاريه
 - 33نجاح محمود ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83789قيد فى  2020-06-08برقم ايداع
2931وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى حظيرة تربية مواشي وبيع
البان
 - 34بهاءالدين عبدالغنى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87908قيد فى  2020-12-27برقم ايداع
10607وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى محل خياطة ملبس
 - 35وائل فتحى رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546قيد فى  2005-08-01برقم ايداع 2810
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط ال بيع بقاله بالقطاعى
 - 36حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96392قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
2368وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية دواجن وبيع
منتجاتها
 - 37محمود محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48502قيد فى  1998-11-14برقم ايداع 4314
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع اجهزه كهربائيه
 - 38عصام فضيل رشوان ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  81971قيد فى  2019-10-10برقم ايداع
6817وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى تجارة مواد غذائية ومنظفات
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 - 39محمد محمود عبدا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96395قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
2373وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع بقاله
 - 40ابانوب عاطف صادوق سامى تاجر فرد سبق قيده برقم  96886قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
3789وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى ورشة نجارة ودهانات موبيليا
 - 41عائشه محمد محمد شطا تاجر فرد سبق قيده برقم  43904قيد فى  1996-06-10برقم ايداع 1903
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع منتجات البان
 - 42حسين جوده عبدالراضي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81366قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
4880وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى استوديو تصوير ومعمل
تصوير
 - 43هاني تامر مصري عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70312قيد فى  2014-05-13برقم ايداع
2517وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط خردوات
 - 44احمد يوسف عثمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  75421قيد فى  2017-10-01برقم ايداع 6098
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى تجارة بقاله
 - 45حسين عبدالعال حسين رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  78638قيد فى  2018-08-14برقم ايداع
6402وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى اجهزه كهربائيه
 - 46نصر احمد خضرى على تاجر فرد سبق قيده برقم  87793قيد فى  2020-12-21برقم ايداع 10376
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى اصلح وصيانة كهرباء سيارات
 - 47قرشى عواد طه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  94367قيد فى  2021-11-18برقم ايداع 12345
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع النشاط الى بيع اجهزه كهربائيه
الكيان القانوني
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السم والسمة
 2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  97133وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  4,456.000الى  :اضافه السمة التجارية( الهاشمى) لخدمات النقل
 2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96644وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,021.000الى  :اضافه السمة التجارية الى درة الشفاء
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  58253وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,400.000الى  :تعديل السم التجارى الى كريمة محمود حمد عبدالكريم
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  81598وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  5,600.000الى  :اضافه السمه التجاريه الى فكار لتشكيل المعادن
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  89592وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,548.000الى  :اضافه السمه التجارية الى مكتب النور للمقاولت العمومية

 - 1فى تاريخ
2022-04-13
 - 2فى تاريخ
2022-03-13
 - 3فى تاريخ
2004-09-28
 - 4فى تاريخ
2019-08-29
 - 5فى تاريخ
2021-04-07
المتكاملة
 - 6فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  37758وتم ايداعه بتاريخ
 1991-04-03برقم ايداع  1,013.000الى  :تعديل السم التجارى الى حجاج عباس على ابوبكر
 - 7فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75397وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-16برقم ايداع  1,879.000الى  :اضافة السمه التجاريه ( النور للمقاولت العموميه )
 - 8فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  53615وتم ايداعه بتاريخ
 2001-08-20برقم ايداع  3,222.000الى  :تعديل السم التجارى الى رفعت عبدالناجي محمد احمد
 - 9فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79707وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-16برقم ايداع  10,002.000الى  :اضافة السمه التجاريه  -البركه
 - 10فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  94737وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-29برقم ايداع  12,990.000الى  :اضافة السمه التجاريه  -رفاعكو للمقاولت
 - 11فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  25477وتم ايداعه بتاريخ
 1980-10-30برقم ايداع  2,002.000الى  :تعديل السم التجاري الى السيد سمير مصطفى محمد احمد
 - 12فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  25477وتم ايداعه بتاريخ
 1991-11-10برقم ايداع  3,695.000الى  :تعديل السم التجاري الى السيد سمير مصطفى محمد احمد
 - 13فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  95588وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-04برقم ايداع  106.000الى  :اضافة السمه التجاريه  -الحاكم للمقاولت العموميه
والتوريدات
 - 14فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  98244وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  6,221.000الى  :اضافة السمة التجارية الى السلم لتقطيع اكياس بلستيك
 - 15فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  72630وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-17برقم ايداع  2,834.000الى  :تعديل السم التجاري الى معرض الشيخ لبيع الموتوسيكلت
وقطع غيارها لصاحبه علي طه عباس مصطفى
 - 16فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  73652وتم ايداعه
بتاريخ  2016-12-21برقم ايداع  6,968.000الى  :اضافة السمه التجاريه الشروق للمقاولت العموميه
 - 17فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  40508وتم ايداعه بتاريخ
 1993-10-31برقم ايداع  3,421.000الى  :تعديل السم التجاري مجدي صبحي بشاره عطاا
 - 18فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  54301وتم ايداعه بتاريخ
 2002-01-16برقم ايداع  217.000الى  :تعديل السم التجاري وائل محمود محمد حلمي امين
 - 19فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  76108وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-10برقم ايداع  8,366.000الى  :تعديل السم التجاري الى ممدوح محمد السيد احمد رشوان
 - 20فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  83665وتم ايداعه
بتاريخ  2020-05-17برقم ايداع  2,683.000الى  :اضافه السمه التجاريه الكرماوي للسمنت والتوريدات
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 - 21فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62980وتم ايداعه
بتاريخ  2009-01-27برقم ايداع  479.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى اصل الصعيد للعسل السود
 - 22فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79164وتم ايداعه
بتاريخ  2018-10-08برقم ايداع  7,751.000الى  :اضافة السمه التجاريه  -الكيان للمقاولت العموميه
 - 23فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96886وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-28برقم ايداع  3,789.000الى  :اضافه السمة التجارية الى ورشة البطل للنجارة

الشخاص
 - 1محمد حسن محمد ابوالحسن وكيل مفوض المقيد برقم قيد  65360وتم ايداعه بتاريخ 2012-12-16
برقم ايداع 4161تم التأشير فى تاريخ  2012-12-16بــ
 - 2مبارك محمود محمد احمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  72578وتم ايداعه بتاريخ  2016-05-09برقم
ايداع 2657تم التأشير فى تاريخ  2016-05-09بــ
 - 3عمر فتحي سعد محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  79280وتم ايداعه بتاريخ  2018-10-18برقم
ايداع 8083تم التأشير فى تاريخ  2018-10-18بــ
 - 4فيرينا شحات عدلى حنا تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  87904وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-27
برقم ايداع 10592تم التأشير فى تاريخ  2020-12-27بــ لبلوغه السن القانونيه
 - 5محمد عشرى موسى حسين وكيل مفوض المقيد برقم قيد  88251وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-17برقم
ايداع 499تم التأشير فى تاريخ  2021-01-17بــ
 - 6كريمة محمود احمد عبد الكريم تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  58253وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-28برقم ايداع 3400تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1اسماعيل محمد على محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  98110قيدت فى  2022-05-26برقم ايداع
 5833وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب القيد لفسخ عقد الشركه

رأس المال
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العناوين
 - 1شركة رجب عبدالمعروف ربيع و شريكه شركة سبق قيدها برقم  87931قيدت فى  2020-12-28برقم
ايداع 10663وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش 23
جنينة مهنا  -مدينه العمال ملك فاروق احمد مصطفى حمدان

النشاط
 - 1عبدا عادل عباس و شريكه محمد محمد السعيد ورد شركة سبق قيدها برقم  88222قيدت فى
 2021-01-14برقم ايداع  434وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه
الى مقاولت عامه و اعمال خدمات نظافه البيئه و اعاده تدوير المخلفات و انتاج الوقود البديل من الطاقه البديله

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  94101 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-11برقم ايداع  11917الى تعديل اسم الشركه الى شركة احمد محمد محمود
وشركاه
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الشخاص
 - 1سمير صموئيل صادق سدراك مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  91605وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-01برقم ايداع  7790تم التأشير فى تاريخ  2021-09-01بــ :
 - 2شرين فايق حبيب سكل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  91605وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-01برقم ايداع  7790تم التأشير فى تاريخ  2021-09-01بــ  :اضافه حق القتراض والرهن
لبند الداره والتوقيع للشريكين مجتمعين
 - 3يوسف يحى على محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  94101وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-11برقم ايداع  11917تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 4احمد محمد محمود على مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  94101وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-11برقم ايداع  11917تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 5احمد حسن محمد احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  94101وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-11برقم ايداع  11917تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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تجديد افراد
 - 1ايمن رمضان حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52972 :قيدت فى  2001-04-14برقم ايداع
 1520وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 2عماد ميخائيل نصيف غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  59801 :قيدت فى  2006-07-27برقم ايداع
 3009وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-26
 - 3احسان جادالكريم عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  60092 :قيدت فى  2005-12-26برقم
ايداع  4646وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-25
 - 4محمد عبدالودود عبدالسميع على تاجر فرد سبق قيده برقم  61596 :قيدت فى  2007-06-24برقم
ايداع  1791وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 5محمد عبدالودود عبدالسميع على تاجر فرد سبق قيده برقم  61596 :قيدت فى  2006-12-03برقم
ايداع  4641وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-02
 - 6فاطمه شوره ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  71303 :قيدت فى  2015-04-09برقم ايداع
 1471وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-08
 - 7محمد ابوالحسن محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  73493 :قيدت فى  2016-11-21برقم ايداع
 6293وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 8حسين السيد احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74736 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 3706وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 9عبدالقادر النوبي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41795 :قيدت فى  1994-11-10برقم ايداع
 3258وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-09
 - 10كريمه طه عبدالجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56375 :قيدت فى  2003-05-14برقم ايداع
 1755وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-13
 - 11ولء الدين يوسف محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  60430 :قيدت فى  2006-03-13برقم
ايداع  1030وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
 - 12مايكل فايز نمر عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  64196 :قيدت فى  2011-10-02برقم ايداع
 3311وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-01
 - 13فاطمه الزهراء اسماعيل مصطفى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  67535 :قيدت فى
 2013-09-30برقم ايداع  4562وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-09-29
 - 14محمود عبدالصبور قرين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  73349 :قيدت فى  2016-10-31برقم
ايداع  5764وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-30
 - 15عزه عربي عبدالفتاح خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  73752 :قيدت فى  2017-01-04برقم ايداع
 125وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 16امجد يوسف كندس تاجر فرد سبق قيده برقم  34416 :قيدت فى  1988-05-24برقم ايداع
 1611وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-23
 - 17امجد يوسف كندس تاجر فرد سبق قيده برقم  34416 :قيدت فى  2000-06-14برقم ايداع
 2531وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-13
 - 18احمد منصور عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  51093 :قيدت فى  2000-04-11برقم ايداع
 1593وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-10
 - 19جميل شفيق نقدي عجايبي تاجر فرد سبق قيده برقم  57708 :قيدت فى  2004-05-16برقم ايداع
 1604وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-15
 - 20عزت ميلد بطرس مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  58264 :قيدت فى  2004-10-02برقم ايداع
 3432وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-01

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

Page 99 of 111

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 21تمير صابر حكيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  60723 :قيدت فى  2006-05-14برقم ايداع
 1932وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-13
 - 22عبدالرحيم زكى حمدان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62919 :قيدت فى  2009-01-19برقم
ايداع  306وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-18
 - 23يوسف رمضان عمر محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم  63517 :قيدت فى  2010-03-02برقم
ايداع  679وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-01
 - 24ادمون حزقيال فلسطين حزقيال تاجر فرد سبق قيده برقم  63960 :قيدت فى  2011-06-01برقم
ايداع  1750وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-31
 - 25راضي جهلن عبدالسميع سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  70878 :قيدت فى  2014-11-12برقم
ايداع  4681وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-11
 - 26عاطف عطاا عثمان مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم  71073 :قيدت فى  2015-01-18برقم ايداع
 246وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-17
 - 27ضياء الدين عبداللهي ابوالحمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  71352 :قيدت فى 2015-04-20
برقم ايداع  1606وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-19
 - 28علي احمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71791 :قيدت فى  2015-10-15برقم ايداع
 3768وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-14
 - 29الطيب جلل سلمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  72337 :قيدت فى  2016-03-21برقم ايداع
 1626وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 30محمد الصغير محمد عبدا علي تاجر فرد سبق قيده برقم  73570 :قيدت فى  2016-12-01برقم
ايداع  6593وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-30
 - 31عادل تناغو ويصا برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم  73614 :قيدت فى  2016-12-13برقم ايداع
 6793وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 32محمد عطيتو محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  73764 :قيدت فى  2017-01-08برقم ايداع
 187وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 33زينب حساني الصغير اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  73914 :قيدت فى  2017-02-01برقم
ايداع  750وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 34عبد الحميد عبد الكريم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30070 :قيدت فى  1985-11-24برقم ايداع
 2959وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-23
 - 35عبده محمد محمود عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  44422 :قيدت فى  1996-09-29برقم ايداع
 3723وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-28
 - 36محمود حمدي ايوب سقاو تاجر فرد سبق قيده برقم  45618 :قيدت فى  1997-04-09برقم ايداع
 1449وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 37تعديل السم التجارى الى كريمة محمود حمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  58253 :قيدت فى
 2004-09-28برقم ايداع  3400وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-09-27
 - 38صابر محمد فهمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65491 :قيدت فى  2013-01-02برقم ايداع
 71وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-01
 - 39عبير علي مسلوب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65560 :قيدت فى  2013-01-14برقم ايداع
 253وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-13
 - 40عصام عثمان عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65601 :قيدت فى  2016-01-10برقم
ايداع  91وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-09
 - 41عصام عثمان عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65601 :قيدت فى  2013-01-17برقم
ايداع  349وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-16
 - 42هدى موسى سليمان ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  72098 :قيدت فى  2016-02-07برقم ايداع
 607وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 100 of 111

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 43احمد عبدالفتاح كامل توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  72242 :قيدت فى  2016-03-01برقم ايداع
 1207وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-28
 - 44خالد درويش عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  56848 :قيدت فى  2003-09-09برقم ايداع
 3219وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-08
 - 45سميره بكرى ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  58824 :قيدت فى  2005-02-23برقم
ايداع  633وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-22
 - 46احمد هاشم على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  59878 :قيدت فى  2005-10-23برقم ايداع
 3850وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-22
 - 47الهام محمود على مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  61163 :قيدت فى  2006-08-23برقم ايداع
 3348وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 48حسين علي شحاته حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  63868 :قيدت فى  2011-03-10برقم ايداع
 788وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-09
 - 49طلعت محمود محمد قاعود تاجر فرد سبق قيده برقم  63983 :قيدت فى  2011-06-16برقم ايداع
 1974وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-15
 - 50طلعت محمود محمد قاعود تاجر فرد سبق قيده برقم  63983 :قيدت فى  2011-07-19برقم ايداع
 2409وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
 - 51كامل علي كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64712 :قيدت فى  2012-05-02برقم ايداع
 1621وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 52فاطمه ابوالطاهر محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  67129 :قيدت فى  2013-09-11برقم
ايداع  3966وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-10
 - 53عبدالقادر محمد محمود قاضي تاجر فرد سبق قيده برقم  71752 :قيدت فى  2015-09-09برقم
ايداع  3394وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-08
 - 54نجاح سيد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  46066 :قيدت فى  1997-06-30برقم ايداع
 2495وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-29
 - 55شيرين كمال بشري بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم  51987 :قيدت فى  2000-10-07برقم ايداع
 4071وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-06
 - 56هدى عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55711 :قيدت فى  2004-08-14برقم ايداع
 2817وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-13
 - 57هدى عبد السلم محمد شمروخ تاجر فرد سبق قيده برقم  55711 :قيدت فى  2002-11-03برقم
ايداع  4540وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-02
 - 58عبد الرحيم نور الدين عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58171 :قيدت فى 2004-06-12
برقم ايداع  3200وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-11
 - 59ربيعه محمد على عقل تاجر فرد سبق قيده برقم  59173 :قيدت فى  2005-05-04برقم ايداع
 1540وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-03
 - 60صباح محمود سباق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  72377 :قيدت فى  2016-03-28برقم ايداع
 1804وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 61عبدالغفار قدري بدري عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  73131 :قيدت فى  2016-09-28برقم
ايداع  5034وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-27
 - 62محمود عزالدين محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  73903 :قيدت فى  2017-01-31برقم
ايداع  706وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 63عبدا على مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73940 :قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع
 884وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 64اميمه فوزي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74381 :قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع
 2608وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12

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

Page 101 of 111

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 65راضي سلمه عبدالنعيم عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  74735 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  3705وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 66وزيري عبدالسميع شمروخ تاجر فرد سبق قيده برقم  35222 :قيدت فى  1989-01-07برقم ايداع
 85وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-06
 - 67خيري ابو الحمد تويجر عارف تاجر فرد سبق قيده برقم  50494 :قيدت فى  1999-12-12برقم
ايداع  4493وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-11
 - 68نبيله عبيد اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  53893 :قيدت فى  2001-10-17برقم ايداع 4101
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 69خلف ابوزيد خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  54497 :قيدت فى  2002-02-27برقم ايداع
 789وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 70اشرف احمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55854 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 3724وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 71حليمه عثمان احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  60601 :قيدت فى  2006-04-13برقم ايداع
 1553وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-12
 - 72محمد عبدالرحيم حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63973 :قيدت فى  2011-06-14برقم
ايداع  1925وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 73كيرلس بولس بقطر اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  64598 :قيدت فى  2012-03-26برقم ايداع
 1204وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 74عبدا عبدالمالك محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68827 :قيدت فى  2013-12-01برقم ايداع
 6497وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-30
 - 75سعده محمود عثمان هرييد تاجر فرد سبق قيده برقم  72491 :قيدت فى  2016-04-18برقم ايداع
 2292وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-17
 - 76عبد المسيح ويصا حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  31061 :قيدت فى  1986-07-21برقم ايداع
 2044وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-20
 - 77محمد عبدالجواد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38781 :قيدت فى  1992-03-25برقم ايداع
 848وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 78جورج اسعد لبيب غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  55072 :قيدت فى  2002-06-19برقم ايداع
 2657وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 79مديحه محمد عبدالحميد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  55141 :قيدت فى  2002-07-02برقم ايداع
 2832وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 80حمدى على حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  58250 :قيدت فى  2004-09-28برقم ايداع
 3396وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-27
 - 81وائل فتحي رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546 :قيدت فى  2015-05-27برقم ايداع
 2267وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-26
 - 82وائل فتحى رسلن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59546 :قيدت فى  2005-08-01برقم ايداع
 2810وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-31
 - 83عماد الكسان ملطي اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  61068 :قيدت فى  2006-08-01برقم
ايداع  30520وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-31
 - 84ايهاب مهني فؤاد مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  64542 :قيدت فى  2012-03-07برقم ايداع
 919وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 85حساني عبدالمطلب احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  71537 :قيدت فى  2015-05-31برقم
ايداع  2296وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-30
 - 86عطاالرب عبدالسميع محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  71634 :قيدت فى  2015-07-02برقم
ايداع  2724وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-01
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 - 87جليله محمد عبدالحليم محسب تاجر فرد سبق قيده برقم  73110 :قيدت فى  2016-09-27برقم
ايداع  4973وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-26
 - 88عبودى اسماعيل موسى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  73785 :قيدت فى  2017-01-11برقم
ايداع  261وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 89ممدوح عجيب رياض اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  74130 :قيدت فى  2017-03-06برقم
ايداع  1628وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 90البكري عبدالجليل درغام تاجر فرد سبق قيده برقم  37917 :قيدت فى  1991-06-04برقم ايداع
 1580وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-03
 - 91ام السعد حسن احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45134 :قيدت فى  1997-01-13برقم ايداع
 166وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-12
 - 92محمد عمر محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  53391 :قيدت فى  2001-07-14برقم ايداع
 2624وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-13
 - 93رفاعى كمال دردير عسران تاجر فرد سبق قيده برقم  58718 :قيدت فى  2005-02-01برقم ايداع
 334وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-31
 - 94عبدا محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61236 :قيدت فى  2012-03-26برقم ايداع
 1203وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 95عبدا محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61236 :قيدت فى  2006-09-07برقم ايداع
 3566وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 96عطاا خله جوده خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  71600 :قيدت فى  2015-06-15برقم ايداع
 2559وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-14
 - 97احمد رأفت نورالدين عبده فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  72404 :قيدت فى  2016-03-31برقم
ايداع  1900وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-30
 - 98محمود فتحي حزين علم تاجر فرد سبق قيده برقم  73503 :قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع
 6341وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 99نجاه فاروق حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  54609 :قيدت فى  2002-03-18برقم ايداع
 1155وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 100ناديه محمد سيد عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  56767 :قيدت فى  2003-08-18برقم ايداع
 2967وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-17
 - 101نوال محمد احمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  59623 :قيدت فى  2005-08-16برقم ايداع
 3079وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-15
 - 102سنيه عبدالرحيم كلحى على تاجر فرد سبق قيده برقم  63386 :قيدت فى  2009-10-12برقم
ايداع  3249وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-11
 - 103ناهد حسن محمود احمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  63885 :قيدت فى 2011-03-24
برقم ايداع  952وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-23
 - 104منتصر مصطفى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65797 :قيدت فى  2013-02-12برقم
ايداع  806وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-11
 - 105احمد عيد زكري بربري تاجر فرد سبق قيده برقم  71050 :قيدت فى  2015-01-14برقم ايداع
 178وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-13
 - 106عدلي عبدالحميد عدلي ضاحي تاجر فرد سبق قيده برقم  73618 :قيدت فى  2016-12-14برقم
ايداع  6815وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 107عدلي عبدالحميد عدلي ضاحي تاجر فرد سبق قيده برقم  73618 :قيدت فى  2016-12-20برقم
ايداع  6951وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 108روماني عدلي سليمان عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  31783 :قيدت فى  1986-12-18برقم
ايداع  4930وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
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 - 109خضره عباس محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34712 :قيدت فى  1990-05-30برقم
ايداع  1464وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-29
 - 110حسين ابراهيم انعام عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  49084 :قيدت فى  1999-03-10برقم ايداع
 842وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-09
 - 111عبدالمنعم عبدالباقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61513 :قيدت فى  2006-11-14برقم ايداع
 4375وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 112عزت محمد موسى فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  63647 :قيدت فى  2010-06-21برقم ايداع
 1968وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-20
 - 113مبروكه عبدالرحيم حسين جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  73571 :قيدت فى 2017-02-09
برقم ايداع  972وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 114مبروكه عبدالرحيم حسين جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  73571 :قيدت فى 2016-12-01
برقم ايداع  6597وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-30
 - 115عصام رمضان الصغير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73991 :قيدت فى  2017-02-14برقم
ايداع  1082وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 116حمدي عبد اللطيف الصغير حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  43850 :قيدت فى 1996-05-27
برقم ايداع  1717وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-26
 - 117محمد احمد شحات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47701 :قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع
 1471وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 118عبدالرحيم سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54472 :قيدت فى  2002-02-18برقم ايداع
 728وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-17
 - 119احمد محمد نصر الدين عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  55081 :قيدت فى 2002-06-22
برقم ايداع  2669وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 120عماد صابر قلده جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  56655 :قيدت فى  2003-07-22برقم ايداع
 2636وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-21
 - 121اليسابات نظير عبدالملك عجايبى تاجر فرد سبق قيده برقم  61737 :قيدت فى 2007-11-26
برقم ايداع  3375وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-25
 - 122صباح محمد يسن العبد تاجر فرد سبق قيده برقم  62879 :قيدت فى  2009-01-12برقم ايداع
 185وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-11
 - 123محمود جمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63961 :قيدت فى  2011-06-01برقم ايداع
 1753وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-31
 - 124تعديل السم التجارى الى  -صابرين شيبه يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72009 :قيدت فى
 2016-01-06برقم ايداع  77وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-05
 - 125محمد عوض احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  72689 :قيدت فى  2016-05-30برقم
ايداع  3102وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-29
 - 126ابوالحسن عبده على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73512 :قيدت فى  2016-11-23برقم ايداع
 6384وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-22
 - 127امال محمد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73652 :قيدت فى  2016-12-21برقم ايداع
 6968وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 128عبدا عبدالفضيل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  42823 :قيدت فى  1995-08-16برقم ايداع
 2648وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-15
 - 129حسين نصاري حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44955 :قيدت فى  1996-12-11برقم ايداع
 5139وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-10
 - 130هدي ابوالقاسم حفني بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  45600 :قيدت فى  1997-04-07برقم
ايداع  1402وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-06
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 - 131مايكل فضل ا حكيم اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  58909 :قيدت فى  2005-03-13برقم
ايداع  892وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-12
 - 132مايكل فضل ا حكيم اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  58909 :قيدت فى  2007-05-21برقم
ايداع  1466وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 133حميده عبدالدايم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68051 :قيدت فى  2013-10-30برقم
ايداع  5386وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-29
 - 134ادوارد ميخائيل ادوارد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  71134 :قيدت فى  2015-02-08برقم
ايداع  575وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-07
 - 135يسري عبدالعظيم عثمان صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  72400 :قيدت فى  2016-03-31برقم
ايداع  1891وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-30
 - 136حماده طه احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  72693 :قيدت فى  2016-05-31برقم ايداع
 3120وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-30
 - 137احسان مكرم مشرقي تاجر فرد سبق قيده برقم  42052 :قيدت فى  1995-01-17برقم ايداع
 195وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-16
 - 138مجدي تاوضروس محروس شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  50615 :قيدت فى 2000-01-18
برقم ايداع  171وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-17
 - 139خالد محمد امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51328 :قيدت فى  2000-05-28برقم ايداع
 2265وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-27
 - 140خالد محمد امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51328 :قيدت فى  2000-05-28برقم ايداع
 2266وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-27
 - 141النميري رشوان احمد رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  52528 :قيدت فى  2001-01-23برقم
ايداع  329وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-22
 - 142عبدالرؤوف محمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56667 :قيدت فى  2003-07-27برقم
ايداع  2665وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-26
 - 143عبدالرؤوف محمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56667 :قيدت فى  2006-08-03برقم
ايداع  3104وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-02
 - 144فايزه احمد حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59622 :قيدت فى  2005-08-16برقم ايداع
 3076وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-15
 - 145محمد الحفني منشاوي فريز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63503 :قيدت فى 2010-02-21
برقم ايداع  559وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-20
 - 146بخيته محمد عبدالشافي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  66723 :قيدت فى  2013-07-08برقم
ايداع  3045وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-07
 - 147نجات حسانين ابوالحمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  69565 :قيدت فى  2014-02-16برقم
ايداع  878وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-15
 - 148سمير السيد الصادق محمد جداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  74908 :قيدت فى 2017-07-20
برقم ايداع  4335وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-19
 - 149محمد احمد محمد جميع تاجر فرد سبق قيده برقم  38877 :قيدت فى  1992-05-07برقم ايداع
 1154وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 150الفت الفي وديع تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  46969 :قيدت فى  1998-01-13برقم ايداع
 119وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-12
 - 151عطا بشير عطا ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57822 :قيدت فى  2004-06-14برقم ايداع
 1982وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-13
 - 152يسمين احمد مصرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59600 :قيدت فى  2005-08-09برقم ايداع
 2968وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-08
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 - 153عزت عبدالرحيم محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  59658 :قيدت فى  2005-08-27برقم
ايداع  3211وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-26
 - 154عمرو شرقاوى حسن عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  61053 :قيدت فى  2006-07-30برقم
ايداع  3011وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-29
 - 155مرفت نادر كامل اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  63491 :قيدت فى  2010-02-09برقم ايداع
 432وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-08
 - 156عبدالرحيم يوسف احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64426 :قيدت فى  2012-01-12برقم
ايداع  120وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 157محمد سلمه علي حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  65539 :قيدت فى  2013-01-09برقم ايداع
 177وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-08
 - 158رضه يوسف حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65805 :قيدت فى  2013-02-13برقم ايداع
 826وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-12
 - 159عبدالرحيم جاد الرب رسلن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66353 :قيدت فى 2013-04-21
برقم ايداع  1993وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-20
 - 160بخيته احمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66474 :قيدت فى  2013-05-27برقم
ايداع  2461وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-26
 - 161فرج جمال حمدان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68936 :قيدت فى  2013-12-05برقم ايداع
 6653وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-04
 - 162اسامه خليفه ابوالحجاج محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  71816 :قيدت فى  2015-11-03برقم
ايداع  3986وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-02
 - 163ابراهيم محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  72958 :قيدت فى  2016-08-21برقم
ايداع  4365وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-20
 - 164عطيات يوسف الراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  42383 :قيدت فى  1995-04-10برقم ايداع
 1272وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-09
 - 165محمد محمد فضيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64640 :قيدت فى  2012-04-08برقم ايداع
 1375وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 166محمد محمد فضيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64640 :قيدت فى  2012-04-18برقم ايداع
 1459وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 167عبدالحميد احمد ابوالحسن سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  71608 :قيدت فى  2015-06-21برقم
ايداع  2626وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-20
 - 168حسان يوسف سعد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  74752 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 3775وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 169مايكل عريان لحظى اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  74777 :قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع  3858وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 170عبدالنبي محمد محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  32796 :قيدت فى  1987-07-14برقم ايداع
 2170وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-13
 - 171سمير رياض يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33775 :قيدت فى  1987-12-20برقم ايداع
 4440وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-19
 - 172عبيد محمد مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  72592 :قيدت فى  2016-05-10برقم
ايداع  2702وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-09
 - 173ماجده ناجي شكري تاجر فرد سبق قيده برقم  25678 :قيدت فى  1981-01-24برقم ايداع
 111وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 174تعديل السم التجارى الى ايفون البس سعيد واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  45131 :قيدت فى
 1997-01-13برقم ايداع  161وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-12
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 - 175عفاف ابوالفضل علم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  52171 :قيدت فى  2000-11-08برقم
ايداع  4906وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-07
 - 176ياسر محمد احمد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  52765 :قيدت فى  2001-02-27برقم ايداع
 970وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-26
 - 177فضيله مصطفى حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63024 :قيدت فى  2009-02-04برقم
ايداع  610وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-03
 - 178باسم جمال رياض جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  63944 :قيدت فى  2011-05-23برقم ايداع
 1611وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-22
 - 179مصطفى محمود عبدالرازق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64874 :قيدت فى 2012-07-26
برقم ايداع  2527وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-25
 - 180عبدالله قناوي نورالدين حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  70285 :قيدت فى  2014-05-07برقم
ايداع  2442وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-06
 - 181جمال محمود عبدالسلم همام تاجر فرد سبق قيده برقم  71890 :قيدت فى  2015-11-29برقم
ايداع  4414وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-28
 - 182مسعود راوي سويلم عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  71982 :قيدت فى  2015-12-30برقم
ايداع  4991وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-29
 - 183فوز مصطفي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45170 :قيدت فى  1997-01-21برقم
ايداع  249وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-20
 - 184تعديل السم التجارى الى جادا عبدالمحسن عبيدا تاجر فرد سبق قيده برقم  45270 :قيدت فى
 1997-02-16برقم ايداع  507وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-15
 - 185محمود محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48502 :قيدت فى  1998-11-14برقم ايداع
 4314وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-13
 - 186محمود محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48502 :قيدت فى  1999-12-07برقم ايداع
 4443وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-06
 - 187نبيل توفيق فتح ا اغابيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  53667 :قيدت فى  2001-09-01برقم
ايداع  3370وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-31
 - 188ملك ميلد جرس طانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  53670 :قيدت فى  2001-09-01برقم
ايداع  3380وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-31
 - 189مختار محمد حفنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  61084 :قيدت فى  2006-08-06برقم ايداع
 3118وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-05
 - 190احلم خير اسطفانوس عجايبى تاجر فرد سبق قيده برقم  61203 :قيدت فى  2006-08-30برقم
ايداع  3442وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-29
 - 191نفين صلح حافظ شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  63566 :قيدت فى  2010-04-11برقم ايداع
 1135وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-10
 - 192ليلى احمد سيد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  65965 :قيدت فى  2013-02-27برقم
ايداع  1123وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-26
 - 193عز حيدر محمد الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  66633 :قيدت فى  2015-04-05برقم ايداع
 1381وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-04
 - 194عز حيدر محمد الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  66633 :قيدت فى  2013-06-23برقم ايداع
 2852وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-22
 - 195هناء عبدالحميد شرقاوي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  67591 :قيدت فى  2013-10-01برقم
ايداع  4628وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-30
 - 196محمد محمود محمد محمود بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  74499 :قيدت فى 2017-05-07
برقم ايداع  3019وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
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 - 197فايق فؤاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32291 :قيدت فى  1987-03-15برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 198عصام محمد خير حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  38542 :قيدت فى  1991-12-30برقم ايداع
 4380وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-29
 - 199جمال عباس عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  58772 :قيدت فى  2005-02-13برقم ايداع
 498وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-12
 - 200احمد مغربى ابراهيم جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  60615 :قيدت فى  2006-04-17برقم ايداع
 1597وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-16
 - 201جمال فتحي محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  61707 :قيدت فى  2011-10-23برقم
ايداع  3679وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-22
 - 202جمال فتحى محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  61707 :قيدت فى  2006-12-25برقم
ايداع  5092وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 203عادل محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63757 :قيدت فى  2010-11-14برقم ايداع
 3695وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-13
 - 204محمود شوقي عبدالشافي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73201 :قيدت فى  2016-10-10برقم
ايداع  5240وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-09
 - 205محمد علي السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  73950 :قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 926وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 206جلل عيسى يوسف رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  74349 :قيدت فى  2017-04-06برقم
ايداع  2476وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-05
 - 207شوقي تهامي محمود عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39020 :قيدت فى  1992-07-13برقم
ايداع  1759وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-12
 - 208شوقي تهامي محمود عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  48304 :قيدت فى  1998-10-18برقم
ايداع  3815وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-17
 - 209سماح كمال سعد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  53315 :قيدت فى  2001-07-01برقم ايداع
 2408وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-30
 - 210سماح كمال سعد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  53315 :قيدت فى  2005-09-03برقم ايداع
 3298وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-02
 - 211نشأت لميع سليمان سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  60835 :قيدت فى  2006-06-07برقم ايداع
 2313وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 212نشأت لميع سليمان سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  60835 :قيدت فى  2006-06-07برقم ايداع
 2314وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 213فاروق محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61658 :قيدت فى  2006-12-17برقم ايداع
 4907وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-16
 - 214سعديه سعد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61924 :قيدت فى  2008-06-30برقم ايداع
 1850وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-06-29
 - 215سعديه سعد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61924 :قيدت فى  2008-06-30برقم ايداع
 1851وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-06-29
 - 216حليمه محمد محمود سنوسي تاجر فرد سبق قيده برقم  68172 :قيدت فى  2013-11-06برقم
ايداع  5567وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-05
 - 217هاني تامر مصري عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70312 :قيدت فى  2014-05-13برقم
ايداع  2517وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-12
 - 218وائل صلح فكري خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  74534 :قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع
 3108وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
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 - 219عزه حسن احمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  74543 :قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع
 3122وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 220كارم عيد معبد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74811 :قيدت فى  2017-07-05برقم ايداع
 3980وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
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تجديد شركات
 - 1بنك القاهره ( فرع القصر ) شركة سبق قيدها برقم  22828 :قيدت فى  1979-06-10برقم ايداع
 1322وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/06/2024ص
 - 2ليوجد شركة سبق قيدها برقم  22828 :قيدت فى  1979-06-10برقم ايداع  1322وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/06/2024ص
 - 3بنك القاهره ( فرع قــــــــنا ) شركة سبق قيدها برقم  22828 :قيدت فى  1977-09-06برقم ايداع
 2925وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/09/2022ص
 - 4ليوجد شركة سبق قيدها برقم  22828 :قيدت فى  1977-09-06برقم ايداع  2925وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/09/2022ص
 - 5بنك القاهره  -فرع قوص شركة سبق قيدها برقم  22828 :قيدت فى  2010-02-08برقم ايداع
 1000001وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/02/2025
ص
 - 6الخطيب موتورز (احمد علءالدين محمد الخطيب وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  71803 :قيدت فى
 2015-10-26برقم ايداع  3888وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/10/2025ص
 - 7شركه مخلص ظريف يسن وشريكته فهمه مسعود عبيد شركة سبق قيدها برقم  37040 :قيدت فى
 1990-09-19برقم ايداع  2214وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/09/2025ص
 - 8شركه عبدربه نصر عيسي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  48271 :قيدت فى  1998-10-13برقم
ايداع  3739وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/10/2023
12:00:00ص
 - 9محمد جمال عطية امين وشركائة شركة سبق قيدها برقم  58220 :قيدت فى  2004-09-21برقم ايداع
 3316وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/09/2024ص
 - 10شركة مصر للصرافه شركة سبق قيدها برقم  59958 :قيدت فى  2009-06-07برقم ايداع 2134
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2024ص
 - 11شركة مصر للصرافه ( ش  0م  0م ) شركة سبق قيدها برقم  59958 :قيدت فى 2005-11-26
برقم ايداع  4122وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/11/2025
12:00:00ص
 - 12ليوجد شركة سبق قيدها برقم  59958 :قيدت فى  2005-11-26برقم ايداع  4122وفى تاريخ
 2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/11/2025ص
 - 13بنك مصر للمعاملت السلميه شركة سبق قيدها برقم  6768 :قيدت فى  1991-10-09برقم ايداع
 3176وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/10/2026ص
 - 14ليوجد شركة سبق قيدها برقم  6768 :قيدت فى  1991-10-09برقم ايداع  3176وفى تاريخ
 2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/10/2026ص
 - 15عبد الناصر حسين قناوي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  98306 :قيدت فى  2006-04-19برقم
ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/04/2026
12:00:00ص
 - 16باهر منير غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43618 :قيدت فى  1996-03-27برقم ايداع
 1065وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2026ص
 - 17سقاره للسياح شركة سبق قيدها برقم  43618 :قيدت فى  1996-03-27برقم ايداع  1065وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2026ص
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