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قيود أفراد

1 - عماد الدين عبدالشافى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8984 

ورقم قيد 51944    رئيسى آخر  عن سحب وتغليف اسلك كهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط سحب 

وتغليف اسلك كهربائيه الكائن بناحيه القطعه رقم)5-161(بالمنطقه الصناعات المتوسطه-ملك/عماد الدين 

عبدالشافى خليفه

2 - بدران فاروق محمود عيسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8968 

ورقم قيد 82772    رئيسى آخر  عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف البهسمون ملك/ 

رمضان جميل محمد

3 - سعد عبدالحليم عبدالحميد عباس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8920 ورقم قيد 84881    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالجملة, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك دعاء 

خلف ذكي

4 - حماده فتحى رمضان حسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8923 

ورقم قيد 84882    محل رئيسى  عن تجاره البقاله, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا-ملك/روايح حسن احمد

5 - عمر فتحي رمضان حسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8924 

ورقم قيد 84883    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك/ نادية محمد رمضان

6 - محمد عيد حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8928 ورقم 

قيد 84884    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف العواونه ملك/ نبيهه 

عبدالوهاب حماد محمد

7 - رمضان محمد عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8933 ورقم قيد 84885    محل رئيسى  عن مطعم بيع فول وطعميه, بجهة محافظة بنى سويف بندر ناصر 

شارع الشناويه شارع المعهد الديني ملك/ عبدالعزيز عبدالقادر سيد ابراهيم

8 - احمد فتحى حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8935 ورقم 

قيد 84886    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى سويف الديابيه ملك/ رمضان فتحى حسن خليل

9 - احمد ابوالعل فهمى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8940 

ورقم قيد 84887    محل رئيسى  عن بيع موتسيكلت, بجهة محافظة بنى سويف الزهرى-ملك/مصطفى محمد 

يوسف مصطفى

10 - نبيل جمال على حامد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8950 ورقم 

قيد 84888    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات وتركيبات عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر 

وبعد الحصول على التراخيص الزمه, بجهة محافظة بنى سويف زاويه المصلوب ملك/ ابراهيم محمد خليفه

11 - محمد محمد على حسانين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8951 

ورقم قيد 84889    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف شريف باشا-ملك/محمد محمد على 

حسانين

12 - محمود سيد عبدالسلم فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8955 ورقم قيد 84890    محل رئيسى  عن ورشه لحام كهرباء, بجهة محافظة بنى سويف ابويط ملك/ احمد 

محمود سيد عبدالسلم
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13 - دعاء ذكى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8958 ورقم 

قيد 84891    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل بضائع داخل جمهوريه مصر العربيه, بجهة محافظة بنى 

سويف عزبه بلبل - عزبه احمد وهبه ملك/ المصطفى سيد كامل على

14 - تامر فاروق امين قطب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8959 

ورقم قيد 84892    محل رئيسى  عن محل لبيع الدوات المنزليه, بجهة محافظة بنى سويف ش صلح سالم 

حاره الجلء شارع رجائي-ملك/خالد على على حسن

15 - رمضان عبدالصمد وهبه عبدالمعطي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 8964 ورقم قيد 84893    محل رئيسى  عن تجارة اداوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف بني هاني 

ملك سامي طه دياب

16 - وائل على عثمان موسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8969 

ورقم قيد 84894    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف بنى هانى ملك/ على عثمان 

موسى ابراهيم

17 - ممدوح قاسم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8970 

ورقم قيد 84895    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه بعدالحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة بنى سويف مناشى ابو صير الملق-ملك/محمود قاسم محمد احمد

18 - محمود ابراهيم احمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8972 

ورقم قيد 84896    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف الشامله ش الحسينى عزبه على 

راغب-ملك/صباح ابراهيم احمد مبروك

19 - مارى رجائى عبده بطرس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8974 

ورقم قيد 84897    محل رئيسى  عن مكتب لبيع الدوات المدرسيه والكتابيه عدا الطباعه وعدا تصوير 

المستندات, بجهة محافظة بنى سويف اهوه ملك/ عماد سمير معوض غطاس

20 - محمد عبدالرحمن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8975 ورقم قيد 84898    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت الشرقيه-ملك/حامد 

محمد عبدالحافظ

21 - محمد سريع سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8976 

ورقم قيد 84899    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية و بيع المواشي لدرار وبيع اللبان, بجهة محافظة بنى 

سويف ابوصير الملق عزبة طحاوي ملك سريع سيد محمد

22 - احمد عثمان حسن جاد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8979 ورقم 

قيد 84900    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف المرماح شارع الشادر-ملك/سهام 

مصطفى تمام على

23 - رافت محمد جلل محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8982 

ورقم قيد 84901    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة بنى سويف عزبة بلبل ش صيام عزبة علي 

راغب ملك محمود ابراهيم احمد

24 - هاني عبدالقوي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8985 

ورقم قيد 84902    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف الجبالي ملك سيد عبدالقوي 

محمد

25 - احمد سيد سيد سيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8988 ورقم قيد 

84903    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع احمد عرابى-ملك/زكريا يحيي السيد 

على
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26 - مصطفى شعبان تهامي احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8990 

ورقم قيد 84904    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة بنى سويف البهسمون ملك/ معاني 

عرفات محمد حامد

27 - احمد خيرا زكى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9002 

ورقم قيد 84906    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف بنى هانى ملك/ اسلم خالد خيرا

28 - حسن فرج حسن دخيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9003 ورقم 

قيد 84907    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة بنى سويف الشوبك ملك محمد فرج حسن

29 - شريف زكي اسعد رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9007 

ورقم قيد 84908    محل رئيسى  عن تجارة البن بالجملة, بجهة محافظة بنى سويف مدينة بني سويف الجديدة 

العقار 53 ش 23 بجوار كنيسة بني عطية ملك ريمون يحي حنا

30 - محمد على عبادى على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9008 

ورقم قيد 84909    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف ش احمد عرابى-ملك/احمد 

سيد محمد عوض

31 - رمضان سعيد سيد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9009 

ورقم قيد 84910    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكي, بجهة محافظة بنى سويف الزيتون ملك مصطفي 

عمر عبدالعزيز

32 - عاطف فتحى هاشم عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

9010 ورقم قيد 84911    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف المرماح شارع رجائى-

ملك/فاطمه فتح الباب ربيع

33 - وائل رشاد فيصل حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9018 

ورقم قيد 84912    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن, بجهة محافظة بنى سويف ش جمال عبدالناصر ملك 

محمد عبدالحميد ذكي

34 - جهاد بكرى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9019 

ورقم قيد 84913    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بنى حمد-ملك/محمد سيد عرابى 

محمد

35 - محمود عبدالحى عبدالباقى عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

9021 ورقم قيد 84914    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف كوم الرمل 

البحرى-ملك/محمد عبدالحى عبدالباقى عبدالحى

36 - حماده حسين عبداللطيف عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

9022 ورقم قيد 84915    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف النويرة عزبة تمام كساب 

ملك احمد حسين عبداللطيف

37 - حمدية شعبان جمعه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9028 

ورقم قيد 84916    محل رئيسى  عن محل لتجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف شرهي ملك احلم احمد 

شعبان

38 - حمدية شحاته عبد التواب عويس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

9031 ورقم قيد 84917    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة بنى سويف باها العجوز ملك شعبان 

قرنى عبد الرازق خليل
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39 - عماد مختار محمود توفيق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 9036 

ورقم قيد 84918    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم ملك احمد محمود عويس

40 - ثريا محمد كمال الدين عبدالمتعال ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 9059 ورقم قيد 62967    رئيسى آخر  عن تجاره اجهزه كهربائيه وادوات منزليه, بجهة محافظة بنى 

سويف عن نشاط تجاره ادوات كهربائيه ومنزليه الكائن بناحيه75ش المنصور الحميات-ملك/احمد محمد كمال الدين

41 - محمود جمال امين حميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9092 

ورقم قيد 72756    رئيسى آخر  عن قاعة افراح, بجهة محافظة بنى سويف اسفل الكوبري العلوي مدخل 

الجزيرة ملك عبدالجليل فتحي عبدالجليل

42 - ماجده بكري عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9040 ورقم قيد 84919    محل رئيسى  عن مكتبه لتجارة الدوات المدرسية والمكتبية عدا تصوير المستندات 

وعدا الطباعة, بجهة محافظة بنى سويف بندر ناصر شارع الشناويه شارع المل ملك/ احمد محمد محمد سيد

43 - هبه سمير عبده مجلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9041 ورقم 

قيد 84920    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة بنى سويف شارع جمال عبدالناصر ش البنك 

الهلى القديم ملك/ سعيد مصطفى ابراهيم

44 - احمد رجب حسن فرج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9043 ورقم 

قيد 84921    محل رئيسى  عن بيع البقاله, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك/ سلمه محمد جوده

45 - محمد رشاد عبدالستار احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9045 

ورقم قيد 84922    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف ادراسيه ملك/ رشاد عبدالستار 

احمد

46 - طه انور طه محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9047 

ورقم قيد 84923    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب 

شارع الخليفه عقار رقم6-ملك/شعبان عويس طه سيد

47 - شادى مجدى زكى سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9048 

ورقم قيد 84924    محل رئيسى  عن تعبئه وبيع مواد غذائيه يدوى, بجهة محافظة بنى سويف الحلبيه-ملك/

مجدى زكى سيد

48 - احمد قرنى عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9050 

ورقم قيد 84925    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ منيره 

رمضان محمد

49 - منيره رمضان محمد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9051 

ورقم قيد 84926    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف سنور شارع الورشه-ملك/

رمضان محمد قناوى

50 - فاتن سعد عبدالسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9052 

ورقم قيد 84927    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف نزلة السعادنة ملك/ علء 

عبدالستار عبدالحميد

51 - على احمد عفيفى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9055 

ورقم قيد 84928    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف ابشنا-ملك/رجب عبدالفتاح محمد
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52 - احمد خالد عبدالعظيم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9056 ورقم قيد 84929    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه واعمال متكامله بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى سويف افوه ملك/ خالد عبدالعظيم عبدالحميد

53 - علء محمد فتحى فولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9057 

ورقم قيد 84930    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة بنى سويف الدوالطه ملك/ محمد فتحى فولى

54 - اسماء خالد شعبان عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9061 ورقم قيد 84931    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف نزله السعادنه 

بجوار مسجد الشيخ امام ملك/ هانم بكرى عبدالحميد عبدالعزيز

55 - ايمان عبدالسلم خليفه على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9064 

ورقم قيد 84932    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجيش الشناويه-ملك/سعيد 

سيد عبدالظاهر ابوبكر

56 - محمد جوده سعد قرنى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9067 ورقم 

قيد 84933    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخل جمهوريه مصر العربيه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف الميمون ملك/ علء جوده سعد 

قرنى

57 - خالد محمد محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9076 

ورقم قيد 84934    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف بنى عفان شارع المعهد الدينى 

ملك/ امنه عبدالمنعم محمد دسوقى

58 - عصمت سمير سيد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9077 

ورقم قيد 84935    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحومه-ملك/عبدالمنعم بديع على 

محمد

59 - سيده شعبان عواد شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9081 ورقم قيد 84937    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع البراهيميه ملك/ 

رمضان شوقى نصر الدين ابراهيم

60 - هاله كامل محمود معوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9082 

ورقم قيد 84938    محل رئيسى  عن مخزن لتجاره الغلل, بجهة محافظة بنى سويف باها العجوز-ملك/محمود 

سيد احمد عبدالرحمن

61 - بدريه سيد شعبان احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9083 

ورقم قيد 84939    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات, بجهة محافظة بنى سويف باها العجوز 

محجوبه ملك/ سامى احمد عبدالحميد

62 - فهيمه محمد طلب ديب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9090 ورقم 

قيد 84940    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف ابشنا ملك/ محمد الحسينى مصطفى

63 - رحمه احمد زكى حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9093 

ورقم قيد 84941    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار محمول عدا خدمات الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى سويف 

ش صلح سالم2 شارع عبدالرازق حواشى-ملك/محمد مصطفى المين على

64 - اميره منصور عبدالجليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9096 ورقم قيد 84942    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الغمراوى ملك/  ماجده 

محمد محمد ابراهيم
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65 - احمد روبى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9104 

ورقم قيد 84943    محل رئيسى  عن صالون حلقه وتجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة بنى سويف 

شارع ترعه السلطان-ملك/ابتسام محمد على

66 - محمود ادريس حسين صالح تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9105 

ورقم قيد 84944    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت حفر ابار مياه, بجهة محافظة بنى سويف مناشى ابوصير 

الملق ملك/ محمد ادريس حسين

67 - ضحى بدوى محمد الدمرداش تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9106 ورقم قيد 84945    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف 

شارع الششتاوى بجوار الزراعين-ملك/ضحى ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم

68 - محمد حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9108 

ورقم قيد 84946    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف منقريش ملك/ عبدا محمد عبدا

69 - ادهم مصطفى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9109 

ورقم قيد 84947    محل رئيسى  عن تجاره البقاله, بجهة محافظة بنى سويف باروط-ملك/عزه قرنى محمد فرج

70 - خالد رجب سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9113 ورقم 

قيد 84948    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الموتوسيكلت, بجهة محافظة بنى سويف اشمنت ملك/ امنه سيد 

نادى سيد

71 - نعمه محمد اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9119 

ورقم قيد 84949    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة بنى سويف ش/ المناخ 

بجوار موقف قمن العروس ملك/ عمرو انور ياسين

72 - هاني احمد عبده مسلم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9121 ورقم 

قيد 84950    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بندر ناصر شارع ابوبكر الصديق ملك/ 

احمد عبده مسلم

73 - مصطفى جابر عبدالجيد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9122 ورقم قيد 84951    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف نزله شاويش-ملك/رضى 

عبدالمنعم عبدالعزيز

74 - احمد عادل عيد طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9124 ورقم 

قيد 84952    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية و بيع المواشي, بجهة محافظة بنى سويف بني هارون ملك / دياب 

احمد محمد

75 - هاله احمد عاشور محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9127 

ورقم قيد 84953    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ عنتر 

فارس عبدالرسول

76 - محمد عبدالرحمن هاشم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9129 ورقم قيد 84954    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ 

عبدالرحمن هاشم مصطفى

77 - عبدالتواب رمضان عبدالتواب جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9130 ورقم قيد 84955    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف الدويه-ملك/جوده محمد 

محمد حجازى

Page 7 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

78 - محمود جمال محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9131 

ورقم قيد 84956    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه شارع سليم-ملك/مبارك 

فؤاد عبدالرحمن

79 - محمد موسى عبدالجابر عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9132 ورقم قيد 84957    محل رئيسى  عن محل تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ محمود 

جمال محمد حسين

80 - اشرف عيد طه متولى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9133 ورقم 

قيد 84958    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك/ محمود جمال سعيد

81 - محمد عطيه صالح احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9135 

ورقم قيد 84959    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور-ملك/عطيه 

صالح احمد سليمان

82 - هويدا فتحى حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9136 

ورقم قيد 84960    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة بنى سويف بنى سليمان الشرقية ملك نبيل فتحى 

حسين

83 - مبارك فؤاد عبدالرحمن عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9137 ورقم قيد 84961    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ محمد 

موسى عبدالجابر

84 - على سعد شمردن محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9138 

ورقم قيد 84962    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك عنتر 

فارس عبد الرسول

85 - راضي احمد عبدالقادر منتصر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9139 ورقم قيد 84963    محل رئيسى  عن تجارة اداوات صحية, بجهة محافظة بنى سويف بني عدي ملك 

الحمد راضي احمد

86 - محمد سيد سيد محمد عاصى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9143 ورقم قيد 69880    رئيسى آخر  عن مصنع خلط وتعبئه اسمده مركبهNPKبودره سائله, بجهة محافظة 

بنى سويف قطاع الصناعات الكيماويه وحده رقم 252 مجمع بياض العرب الشرق-ملك/الهيئه العامه للتنميه 

الصناعيه

87 - حنان عبدالتواب شحاته حسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9140 ورقم قيد 84964    محل رئيسى  عن بلى ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة بموافقة أمنية برقم 4514 في 2022/7/22, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا جابر محمد محمد

88 - خليفه محمد محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9147 

ورقم قيد 84965    محل رئيسى  عن مخزن لتجاره الخرده, بجهة محافظة بنى سويف النويره-ملك/دياب محمد 

محمد عبده

89 - عصام يسن سيد يسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9149 ورقم 

قيد 84966    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة بنى سويف قاى-ملك/فارس 

عبداللطيف عبدالغنى حسن

90 - اميرة خيرت ابراهيم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9153 ورقم قيد 84967    محل رئيسى  عن محل بيع فاكهة, بجهة محافظة بنى سويف اهناسيا الخضراء ملك 

فتحي كمال علي
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91 - شمس فراج عبداللطيف عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9158 ورقم قيد 84968    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بنى حدير-ملك/محمد 

عبدالتواب عبدالمجيد

92 - هانى جمال عبدالعال مراد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9159 

ورقم قيد 84969    محل رئيسى  عن بيع الوميتال, بجهة محافظة بنى سويف الحمريا شرق النيل ملك/ احمد طه 

حافظ

93 - رامى شكرى فهيم جريس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9160 

ورقم قيد 84970    محل رئيسى  عن ورشه صيانه موتوسيكلت, بجهة محافظة بنى سويف العواونه-ملك/مريم 

سامى فوزى

94 - نيفين حنفى فتحى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9163 

ورقم قيد 84971    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف الغمراوى ش 

ابوزيد ملك/ عزه جمال كمال محمد

95 - ازهار فكرى جمعه سيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9165 

ورقم قيد 84972    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف طنساالملق-ملك/عزه جمعه سيد 

دياب

96 - خالد قرني محمد شافعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9168 

ورقم قيد 84973    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة بنى سويف ونا القس ملك حميده قرني محمد

97 - محمد ابراهيم سيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9172 

ورقم قيد 84974    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة بنى سويف الميمون ملك/ رمضان سيد عبدالقوى 

حسن

98 - محمد فرغلي صالح عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9174 ورقم قيد 84975    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة بنى سويف الحمرايا امام 

الطربوشي ملك/ شبراوي صديق حسين ابراهيم

99 - دلل عبدالعظيم حسين حامد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9175 

ورقم قيد 84976    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف اهناسيا الخضراء ملك/ عمرو 

ابراهيم محمد ابراهيم

100 - ياسمين محمد سعد قرنى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9176 

ورقم قيد 84977    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الشامله ش ابوطولون خلف 

مستشفى الجامعه-ملك/احمد عز الدين قرنى

101 - محمد رمضان جمعه عيسي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9179 ورقم قيد 84978    محل رئيسى  عن بيع دواجن ومجمدات, بجهة محافظة بنى سويف ش المرور ملك 

كاملة عبدالصمد

102 - اسلم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9180 

ورقم قيد 84979    محل رئيسى  عن تجاره زيوت, بجهة محافظة بنى سويف الكوبرى الجديد بجوار موقف قمن 

العروس ملك/ رمضان محمد عبدالحكيم

103 - حجازي عبدالواحد سيد مشرف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9182 ورقم قيد 84980    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار المحمول عدا خدمات الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى 

سويف الميمون بجوار مسجد الشيخ طنطاوي ملك عزوز عويس مسعود
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104 - اسامه محمد المير سعيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9183 ورقم قيد 84981    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة بنى سويف سدمنت الجبل ملك/ 

عبدالعزيز صوفى عبدالعزيز

105 - احمد محمود عبدالرحمن محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9187 ورقم قيد 84982    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات المدرسيه والكتابيه عدا تصوير المستندات وعدا 

الطباعه, بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى سويف الجديده ش النرجس شرق النيل-ملك/محمد على عثمان متولى

106 - حسن محمد عبدالحميد صبره تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9188 ورقم قيد 84983    محل رئيسى  عن مكتب نقل رحلت داخل ج. م. ع  عدا الرحلت السياحيه وبعد 

الحصول على الترخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف منهره 

ملك/ محمد عبدالحميد صبره ابوزيد

107 - احمد صالح احمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9191 

ورقم قيد 84985    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة بنى سويف البهسمون-ملك/

سمره محمد محمد حسين

108 - شيماء علي عبدالغفار صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9192 ورقم قيد 84986    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى 

سويف بني سويف الجديدة 302 ش 15 علي بطران علي

109 - احمد محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9200 

ورقم قيد 84988    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف شريف باشا-ملك/عويس معوض 

عويس على

110 - نجاه عبد الصمد محمد شمردن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9207 ورقم قيد 84989    محل رئيسى  عن محل لبيع القمشه, بجهة محافظة بنى سويف عماره الحاج فهمى 

عبد الرؤوف ملك/ عبدالناصر طه احمد سيد

111 - هبه حسين عبد السلم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9209 ورقم قيد 84990    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك 

مصطفى عبد المحسن حسن

112 - مصطفى على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9211 

ورقم قيد 84991    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك/ محمد رجب مرسي 

عباس

113 - حكمه حنفي محمودعويس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9253 

ورقم قيد 38460    رئيسى آخر  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط تجارة اعلف الكائن 

بناحيه الكوم الحمر ملك/ حمديه فتحى احمد

114 - سامى رسلن عبدالقوى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9212 ورقم قيد 84992    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف المصلوب 

ملك/ احمد صفوت محمود عبدالسلم

115 - مصطفى على محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9218 

ورقم قيد 84993    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف الجبالى ملك/ محمود عبده 

على احمد

116 - محمد عبدالنبى عبدالحميد جابر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9222 ورقم قيد 84994    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجيش امام مدرسه 

صلح سالم-ملك/عيد عبدالحميد جابر عبدالعال
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117 - على محمد حسن خليفه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9224 

ورقم قيد 84995    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة بنى سويف الجزيره المرتفعه ش/ توحيد قناوى 

ملك/ عبدالحميد محمود احمد

118 - محمد بدوى عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9225 ورقم قيد 84996    محل رئيسى  عن تجاره دواجن, بجهة محافظة بنى سويف منشاه البدينى بجوار منزل 

عزت عبدالرحمن ملك/ احمد بدوى عبدالرحمن محمد

119 - عتاب محمد عبدالسلم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9238 ورقم قيد 84997    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف رياض باشا-ملك/اسامه 

جمال عيد

120 - شعبان عبدالتواب عبدالوهاب محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 9239 ورقم قيد 84998    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف 

الديابيه ملك/ على محمد زارع

121 - مريان صبحى بشرى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9240 ورقم قيد 84999    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة بنى سويف بنى بخيت - الشارع 

الوسطانى ملك/ النبا غبر وبالميلد طارق عونى عزيز مرقص

122 - احمد محمد طه احمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9241 ورقم قيد 85000    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه بعدالحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة بنى سويف اشمنت-ملك/عائشه طه على على

123 - ياسر شيبه الحمد سالم مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9243 ورقم قيد 85001    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة بنى سويف الميمون شارع شرق البلد-

ملك/اسماء عوض قرنى بغدادى

124 - احمد عبدالناصر محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9244 ورقم قيد 85002    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد الخبز, بجهة محافظة بنى سويف ابو صير الملق 

ملك/ حمدى عبدالمنعم عبدالعزيز

125 - محمود فتحى اسماعيل عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9245 ورقم قيد 85003    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف طما الفيوم 

ملك/ امال فتحى اسماعيل عبدالمجيد

126 - محمود السيد عبده محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9254 

ورقم قيد 85004    محل رئيسى  عن شحن بضائع وخدمات نقل بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة بنى سويف تقسيم ارض الحريه 21 ملك/ جلل حمزه علوانى

127 - محمد احمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9258 ورقم قيد 85005    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة بنى سويف منشاة عبدالصمد ملك/ على 

احمد عبد الحميد محمد

128 - عبدالرحمن فتحي عويس محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9260 ورقم قيد 85006    محل رئيسى  عن تجارة علفة, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك احمد فتحي 

عويس

129 - غندار محمود عبدالحفيظ محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9265 ورقم قيد 85007    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف سدمنت 

الجبل ملك/ فكريه توفيق محمود
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130 - محمد كمال محمد كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9266 

ورقم قيد 85008    محل رئيسى  عن بيع بقاله تموينيه, بجهة محافظة بنى سويف افوه-ملك/محمد صالح محمد

131 - مجدي قرني سعيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9267 

ورقم قيد 85009    محل رئيسى  عن تجارة علفة, بجهة محافظة بنى سويف الشاملة امام مدرسة التجارة 

المشتركة ملك مصطفي مجدي قرني

132 - غادة احمد محمود امين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9269 

ورقم قيد 85010    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف منقريش ملك عامر محمد محمد

133 - عبدالرحمن جمال عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 9270 ورقم قيد 85011    محل رئيسى  عن مكتب مزادات ومناقصات ومقاولت بعدالحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى سويف ش صلح سالم برج حديث المدينه-ملك/احمد محمد احمد

134 - كريمة سيد محمود عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9271 ورقم قيد 85012    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الشاملة ش بركات بجوار 

مدرسة الزراعة ملك اشرف عبيد

135 - ميرنا عماد حنا منصور تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9272 

ورقم قيد 85013    محل رئيسى  عن سنترال لخدمات المحمول دون الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة بنى 

سويف بياض العرب البوسته-ملك/تامر عايد رزق

136 - عبدالمجيد عبدالتواب على احمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9275 ورقم قيد 85014    محل رئيسى  عن تجاره مواد بناء, بجهة محافظة بنى سويف افوه-ملك/احمد 

عبدالتواب على احمد

137 - اشرف بدر على قرنى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9277 

ورقم قيد 85016    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف الشامله عزبه على راغب-ملك/

حمدى بدر على قرنى

138 - محمد عبده فتحى عبده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9280 

ورقم قيد 85017    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجيش حاره نبيل 

ملك/ صباح هاشم سليمان

139 - صفاء احمد عبداللطيف على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9281 ورقم قيد 85018    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه-ملك/

ممدوح سيد محمد

140 - جرجس مجدي امين شحاته تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9285 ورقم قيد 85019    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكة, بجهة محافظة بنى سويف وش الباب منهرة 

ملك جرجس مجدي

141 - خديجه عويس نمر جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9286 

ورقم قيد 85020    محل رئيسى  عن تجاره مياه غازيه ومعدنيه, بجهة محافظة بنى سويف الحلبيه ملك/ عويس 

نمر جنيدى خميس

142 - محمد عبدا محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9287 

ورقم قيد 85021    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة بنى سويف عطف افوه  ملك/ رمضان ربيع 

على
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143 - محمد حسن عباس احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9288 

ورقم قيد 85022    محل رئيسى  عن تجارة موبيلت, بجهة محافظة بنى سويف ش الجيش ملك اشرف مصطفي

144 - سمير محمد قرنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9290 

ورقم قيد 85023    محل رئيسى  عن تجاره الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف حاجر بنى سليمان 

ملك/ محمود محمد قرنى

145 - محمد صلح كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9291 

ورقم قيد 85024    محل رئيسى  عن مطعم لتقديم الماكولت والمشروبات, بجهة محافظة بنى سويف ش 

الكوبرى الجديد-ملك/عصام الدين مؤمن محمد محمد

146 - اميره فوزى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9293 

ورقم قيد 85025    محل رئيسى  عن تجاره البقاله, بجهة محافظة بنى سويف النويره-ملك/نجاه لملوم محمد 

ابراهيم

147 - صابرين رفعت فهمى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9295 ورقم قيد 85026    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه-ملك/عويس 

حيدر عويس

148 - عاصم محمد علي طه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9298 

ورقم قيد 85028    محل رئيسى  عن تجارة علفة, بجهة محافظة بنى سويف مقبل ش رجب صيام المتفرع من 

ش علي مصباح ملك محمد سيد رمضان

149 - هانى رجب حسنين احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9300 

ورقم قيد 85029    محل رئيسى  عن مخزن لتجاره الخرده, بجهة محافظة بنى سويف المنشيه-ملك/محمد احمد 

عوض مصطفى

150 - جميله عيد عبدالمطلب سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9301 

ورقم قيد 85030    محل رئيسى  عن تجاره الزيوت, بجهة محافظة بنى سويف عزبه ميهوب الدين-ملك/مهاب 

محمد عبدالوهاب ميهوب

151 - مروه ابراهيم تغيان حسان العسيلى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 9302 ورقم قيد 85031    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف قاى ملك/ حمدى 

سعيد عبدالوهاب محمد

152 - ماجده حنا سعد حنا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9304 ورقم 

قيد 85032    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات, بجهة محافظة بنى سويف بنى سليمان البحريه-ملك/فرحان 

عبدالمنعم محمود

153 - مصطفي محمود كمال عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9305 ورقم قيد 85033    محل رئيسى  عن تجارة الزيوت و التشحيم, بجهة محافظة بنى سويف ش البشري 

ملك وفاء مسلم احمد

154 - زينهم وردانى شاكر عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9306 ورقم قيد 85034    محل رئيسى  عن تجارة الحبوب ) البرغل والفريك(, بجهة محافظة بنى سويف 

النواميس مركز بنى سويف

155 - عزه حسين محمود على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9307 

ورقم قيد 85035    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى 

سويف ش عبدالسلم عارف شارع هناء متفرع من شارع الجيار ملك/ محمد قرنى صوفى عبدالحميد
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156 - احمد عبده مسلم بطران تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9309 

ورقم قيد 85036    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه عزمه الشاميه-

ملك/هشام احمد عبده مسلم

157 - مصطفى عبدالمنعم راضى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9310 ورقم قيد 85037    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة بنى سويف شارع الشناويه ملك/ غنيم صابر محمد

158 - منى سعيد عباس عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9311 

ورقم قيد 85038    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف عزبه التحرير شارع نعسه-ملك/

حسام احمد محمد محمد

159 - محمد حسن محمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9314 ورقم قيد 85039    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف طما الفيوم-ملك/محمد 

جمعه عبدالفتاح

160 - ايهاب عماد فخري ملوكة تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9315 

ورقم قيد 85040    محل رئيسى  عن بيع و صيانة اجهزة كهربائية, بجهة محافظة بنى سويف مدينة بني سويف 

الجديدة الحي الثالث بجوار مسجد حمزة شرق النيل ملك عادل عطا نادي

161 - حسين عطيه شعبان امام تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9319 

ورقم قيد 85041    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة بنى سويف طما الفيوم ملك/ امير 

حسين عطيه

162 - علء عاطف حسين عويس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9320 ورقم قيد 85042    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة بنى سويف طحابوش-ملك/عاطف 

حسين عويس عبدا

163 - ماجده محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9322 

ورقم قيد 85044    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الغمراوى ملك/ اميره منصور 

عبدالجليل

164 - رباب رمضان محمد يسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9323 

ورقم قيد 85045    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنة ملك طلعت صابر علي

165 - عبله منصور عبدالسلم محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9324 ورقم قيد 85046    محل رئيسى  عن تجارة علفه, بجهة محافظة بنى سويف ش الشناويه  ملك/ جمال 

محمد احمد صالح

166 - نعيمه حسانين عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9326 ورقم قيد 85047    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف العللمه شرق النيل-ملك/

كمال حسن هاشم

167 - احمد ممدوح عثمان محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9328 ورقم قيد 85048    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة بنى سويف طحا بوش ملك/ جمالت محمد تمام سالم

168 - حمدي فاروق عبدالحليم حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9329 ورقم قيد 85049    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحمرايا شرق النيل ملك 

محمد حمدي فاروق
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169 - محمد شعبان صديق حميده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9330 

ورقم قيد 85050    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بهبشين ملك/ 

شعبان صديق حميده

170 - احمد جمعه محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9331 

ورقم قيد 85051    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم-ملك/ماضى 

سيد ابوالعزايم

171 - رجب عبدالسلم عبدالباقي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9332 ورقم قيد 85052    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة بنى سويف عطف افوه ملك عبلة 

فتحي عويس

172 - عبدالرحمن زين العابدين مهنى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 9333 ورقم قيد 85053    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ 

زين العابدين مهنى عبدالجواد على

173 - اسامه رمضان عويس حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9340 ورقم قيد 85054    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ 

رمضان عويس حسن خليل

174 - غاده لطفى محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9341 

ورقم قيد 85055    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ زين العابدين مهنى 

عبدالجواد

175 - حمدى سيد احمد  احمد ضلم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9342 ورقم قيد 85056    محل رئيسى  عن تجارة علفه, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجيش ملك/احمد 

حمدى سيد احمد

176 - محمد احمد سلمه احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9345 

ورقم قيد 85057    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضه )جيم(, بجهة محافظة بنى سويف ش احمد عرابى امام 

فيلوباتير ملك/ محمدابوالخير سعيد حسان

177 - محمد سيد حمدى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9348 ورقم قيد 85058    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات واجهزه كهربائيه وادوات منزليه, بجهة محافظة 

بنى سويف ميانه-ملك/ربيع ابراهيم احمد

178 - اسراء يحي جوده محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9352 

ورقم قيد 85059    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف عزبة على راغب بنى سويف

179 - محمد احمد عبدالمنعم ابوسريع تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9353 ورقم قيد 85060    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير السلع المصرح بها من الحكومه, بجهة 

محافظة بنى سويف مقبل 93 ش محمد انور حسن ملك/ محمد ماجد جابر

180 - نشوى جمال فتحى فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9354 ورقم قيد 85061    محل رئيسى  عن تجارة علفه, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ سهير محمد 

جاد الحق

181 - محمد غانم منير ابوسريع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9357 

ورقم قيد 85062    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب جبس, بجهة محافظة بنى سويف الحومه ملك/ 

ممدوح مهدى محمود اسماعيل
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182 - محمد عبدالرحمن سالم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 9358 ورقم قيد 85063    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه واعمال متكامله وتوريدات عموميه 

عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر وبعدالحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى سويف قمن العروس-

ملك/امانى احمد محمد بيومى

183 - نظيره زين العابدين على عويس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9475 ورقم قيد 85110    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة بنى سويف الحومه بجوار 

مسجد السلم ملك/ وليد كردى راضى

184 - رانيا احمد احمد سويلم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9363 

ورقم قيد 85065    محل رئيسى  عن تجاره المخصبات الزراعيه والبذور, بجهة محافظة بنى سويف منشاه 

هديب ملك/ محمود عمر محمد عبدالجواد

185 - هانى عبدالفتاح عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9364 ورقم قيد 85066    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, 

بجهة محافظة بنى سويف النواميس ملك/ عبدالفتاح عبدالعزيز محمد حلفايه

186 - محمد جابر عبدا سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9365 

ورقم قيد 85067    محل رئيسى  عن تجارة سجاير وحلويات, بجهة محافظة بنى سويف نزلة ابو سليم ملك محمد 

جابر عبدا

187 - محمد عبدالعاطي سليمان عمار تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9366 ورقم قيد 85068    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف آلي, بجهة محافظة بنى سويف الهرم- ملك/ 

رجب محمد علي عبدالباقي

188 - عبدالمنعم فايد عبدالحفيظ عطوه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9367 ورقم قيد 85069    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات زراعيه واسمده ورقيه وتقاوى, بجهة محافظة بنى 

سويف سنور شرق النيل-ملك/حامد على عبدالمجيد منصور

189 - احمد جمعه حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9370 

ورقم قيد 85070    محل رئيسى  عن تجارة علفه, بجهة محافظة بنى سويف دموشيا- ملك/ فارس جمعه حسن 

محمد

190 - حسام رجب صلدق محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9372 ورقم قيد 85071    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبية, بجهة محافظة بنى سويف شارع بورسعيد  برج 

الحياة الدور الثانى ملك رجب صادق محمود

191 - صابر عبدالسلم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9376 ورقم قيد 85072    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف بجوار النادى الرياضى-

ملك/كامل سيد معوض مرسى

192 - ياسر احمد طه احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9379 ورقم 

قيد 85073    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف بهبشين ملك محمد فوزي 

نصر

193 - محمود سلطان رجب محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9380 ورقم قيد 85074    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف طنساالملق-

ملك/سلطان رجب محفوظ عبدا
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194 - الساكر للتوريدات العمومية و المقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 9383 ورقم قيد 85075    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ومقاولت عمومية عدا توريد 

العمالة و الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى سويف مدينة بني سويف الجديدة خلف مسجد عثمان ابن عفان شرق النيل 

ملك ايمن عبدالوهاب حسن

195 - يامنه عبدالنبى عويس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9384 ورقم قيد 85076    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا-ملك/محمد بكرى 

عويس

196 - عادل وحيد عبدالغفار عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 9385 ورقم قيد 85077    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف بنى حدير ملك/ قرنى 

محمد محمد

197 - ندا احمد محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9386 ورقم 

قيد 85078    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة بنى سويف ش المغربي ملك زينب محمد حسن

198 - ايمان عليان هاشم حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9391 

ورقم قيد 85080    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف كوم ادريجه ملك/ عليان 

هاشم حسين

199 - ياسين مصطفى عبدا ابوسريع تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9392 ورقم قيد 85081    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف جزيره المساعده-ملك/

مصطفى عبدا ابوسريع

200 - منى محمد عبدالسميع محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9397 ورقم قيد 85082    محل رئيسى  عن تجاره مجمدات, بجهة محافظة بنى سويف بنى حدير ملك/ صالح 

سالمان ابو العزم

201 - اسلم حيضر الشمندى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9399 ورقم قيد 85083    محل رئيسى  عن تجاره عطاره جمله وتجزئه, بجهة محافظة بنى سويف الجزيره 

المرتفعه2شارع يونس عويس-ملك/حيضر الشمندى محمد على

202 - محمود سامي عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9401 ورقم قيد 85084    محل رئيسى  عن توزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة بنى سويف الحمرايا شرق 

النيل ملك فراج سيد علي

203 - حنان محمد صالح جوده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9404 

ورقم قيد 85085    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف الشناوية  ملك /صالح سيد 

ابراهيم

204 - داليا محمد صديق محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9406 

ورقم قيد 85086    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم ملك/ ورده فتحى 

قرنى

205 - مجدى ابراهيم ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9409 ورقم قيد 85087    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه والمدرسيه عدا تصوير المستندات وعدا 

الطباعه, بجهة محافظة بنى سويف مولد النبى امام مدرسه الخيريه البتدائيه ملك/ مجلى مرقس يوسف غبر

206 - شيماء جنيدى ابوسريع محروس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9410 ورقم قيد 85088    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف بنى سليمان 

البحريه ملك/ يحيى سيد قرنى
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207 - خالد احمد جوده عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9411 ورقم قيد 85089    محل رئيسى  عن تجارة زيوت, بجهة محافظة بنى سويف اشمنت ملك/ هيثم شعبان 

ابو سريع

208 - مبارك عبدالتواب جمعه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9412 ورقم قيد 85090    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك و خرازة, بجهة محافظة بنى سويف شرهي ملك 

محمد سيد عبدالحكيم

209 - عيد موسى محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9413 

ورقم قيد 85091    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت بعدالحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى 

سويف شريف باشا الشيخ على البهلول-ملك/سعيد موسى محمد

210 - مدحت عبدالحميد شاكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9416 ورقم قيد 85092    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف منقريش-ملك/عامر محمد 

محمد

211 - علء محمد حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9417 

ورقم قيد 85093    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )بيع بقاله(, بجهة محافظة بنى سويف طما الفيوم ملك/ ساره 

محمد حسين محمد

212 - محمد عبدالمطلب محمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 9427 ورقم قيد 85094    محل رئيسى  عن ورشة سمكرة, بجهة محافظة بنى سويف بني هارون ارض 

البنك ملك ست الكل محمد

213 - باهر صالح عبدالوهاب عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9430 ورقم قيد 85095    محل رئيسى  عن مصنع تخريز واعاده تدوير البلستيك, بجهة محافظة بنى سويف 

منشية الحاج اهناسيا  ملك/ محمد حسن على هيبه

214 - عادل جوده عمر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9437 

ورقم قيد 85096    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات مزارع دواجن, بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب 

ملك محمد امبابي

215 - رجب جنيدى رجب جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9443 ورقم قيد 85097    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف الحلبيه شارع النقطه-ملك/

جنيدى رجب جنيدى جابر

216 - جمال على سلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9444 

ورقم قيد 85098    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة بنى سويف ش الجمهوريه ملك/ محمد على 

محمد

217 - عبدالرحمن عطا محمد مؤمن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9449 ورقم قيد 85099    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات المدرسيه والكتابيه عدا تصوير المستندات وعدا 

الطباعه, بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى سويف الجديده محل رقم)1(بمنطقه السوق التجاري الحى الرابع-

ملك/عبدالرحمن عطا محمد مؤمن

218 - سيد احمد سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9451 ورقم 

قيد 85100    محل رئيسى  عن مخزن لتجاره الخرده, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا عقار رقم1 ملك/ رفعت 

عيد روبى

219 - عمر فتحى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9452 

ورقم قيد 85101    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة بنى سويف الشناوية ملك/ محمود 

عبدالمحسن عبدالجواد
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220 - ايمن سلمة محمد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9454 

ورقم قيد 85102    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك حسن رضوان محمد

221 - صباح سيد عبدالعليم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9455 ورقم قيد 85103    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه ملك/ 

بركات سيد محمد احمد

222 - عماد محمد عبدالسلم نمر سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9458 ورقم قيد 85104    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف قلها ملك/ محمد 

عبدالسلم نمر

223 - نورا محمد احمد بكرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9460 

ورقم قيد 85105    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف نزله شاويش ملك/ محمود محمد 

عبدالمجيد عبداللطيف

224 - دعاء اشرف حسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9465 ورقم قيد 85107    محل رئيسى  عن بيع بقالة ) سوبر ماركت (, بجهة محافظة بنى سويف الحمريا  

شرق النيل ملك ابراهيم عبدالسميع

225 - عبدالقادر زيدان ونيس زيدان تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9469 ورقم قيد 85108    محل رئيسى  عن محل لتجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة بنى سويف شارع 

الشناويه ملك/ محمود عبدالمحسن عبدالجواد

226 - عامر سلمة ابوسمرة محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9470 ورقم قيد 85109    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية و بيع المواشي, بجهة محافظة بنى سويف نزلة 

المماليك ملك نوال فريز عبدالقوي

227 - احمد محمد ناظم سيد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9524 ورقم قيد 45203    رئيسى آخر  عن مكتب نقل بضائع وركاب بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرئ الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف نفس المحافظه عن نشاط مكتب نقل بضائع 

وركاب الكائن بشارع محمد حسن المتفرع من شارع صلح سالم-ملك/ابتسام فتحى محمد

228 - ابراهيم خليل ابراهيم عبدالصالحين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 9556 ورقم قيد 49492    رئيسى آخر  عن مكتب نقل وتوريدات ومقاولت بعد الحصول على التراخيص 

الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط مكتب نقل وتوريدات 

ومقاولت بعنوان سنور ملك/ سعيد شعبان طلب عبدالمطلب

229 - جهاد محمد عبدالكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9546 ورقم قيد 59505    رئيسى آخر  عن تجاره معادن خرده ومزادات حكوميه بعدالحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط تجاره معادن خرده ومزادات حكوميه الكائن بناحيه قريه تزمنت 

الشرقيه شارع الشيخ هارون-ملك/عبدالناصر صابر رمضان

230 - وائل محمد كمال سطوحى محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9483 ورقم قيد 62534    رئيسى آخر  عن كافتيريا)لتقديم الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده(, بجهة 

محافظة بنى سويف عن نشاط كافتيريا)لتقديم الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده(الكائن بناحيه بنى سويف 

بياض العرب اخر كوبرى عدلى منصور-ملك/نرمين فضل عبدالوهاب

231 - احمد عبدالفتاح عبدالعال جمعه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9528 ورقم قيد 81368    رئيسى آخر  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة بنى سويف طما الفيوم 

ملك/ حسين عطيه شعبان
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232 - بلل جمال كامل محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9479 

ورقم قيد 85111    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس, بجهة محافظة بنى سويف الحميات 75شارع 

المنصور-ملك/احمد محمد كمال الدين

233 - جابر حسين عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9485 ورقم قيد 85112    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومستلزمات طبيه عدا توريد العماله وعدا 

الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف امام ابراج الوقاف ملك/ ازهار طه محمد فتح الباب

234 - مصطفى محمود محمد عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9486 ورقم قيد 85113    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف 37شارع17-ملك/

احمد محمد جمال الدين

235 - محمود وجيه عويس محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9488 

ورقم قيد 85115    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف ابشنا قريه بنى موسى ملك/ حسن 

جمعه مسعود

236 - رجب محمد محمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9489 

ورقم قيد 85116    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة بنى سويف ش سكة السقاية غرب البلد ملك 

احمد محمد محمد

237 - حبيب رمضان يونس محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9490 ورقم قيد 85117    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة بنى سويف الكوبرى الجديد ش 

صفوت الميدومى ملك/ احمد محمود ياسين

238 - عبدالعزيز سيد يونس عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9491 ورقم قيد 85118    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف الديابيه 

البحريه-ملك/امال عبدالمحسن محمد اسماعيل

239 - احمد ابراهيم سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9492 

ورقم قيد 85119    محل رئيسى  عن محل لتجاره البقاله, بجهة محافظة بنى سويف نجع الديب-ملك/مريم 

عبداللطيف على

240 - انوار محمد محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9494 

ورقم قيد 85120    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة بنى سويف الميمون ملك فردوس حامد

241 - عواطف امين مصطفى الخالدى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9496 ورقم قيد 85121    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف بنى عفان -ملك/مصطفى 

عبدالناصر محمود

242 - فرح فتحي عبده سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9499 ورقم 

قيد 85122    محل رئيسى  عن تجارة بقالة تموينية, بجهة محافظة بنى سويف دلص ملك احمد جميل سيد

243 - عواطف حسن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9501 

ورقم قيد 85123    محل رئيسى  عن تجارة اثاث منزلي, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت الشرقية الطريق 

الول بملك/ اسامه محمود مرداش

244 - احمد سيد مرداشى خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9503 ورقم قيد 85124    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة بنى سويف جزيره النور ملك/ صفه خلف ا مرداشى خلف ا
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245 - مريم وليم عبدا سمعان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9504 

ورقم قيد 85125    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ومفروشات, بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب ملك/ 

عزت فريد فرج يوسف

246 - محمد ناصر عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9507 ورقم قيد 85126    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى سويف الجديده-

ملك/عادل شحاته عبدا فرحان

247 - ايه محمد عبدالكريم عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9508 ورقم قيد 85127    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف قاى ملك/ طارق 

محمد حسبوا

248 - على سيد عبدالحميد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9511 

ورقم قيد 85128    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف كفر ابجيج بجوار الجمعيه 

الزراعيه-ملك/سيد عبدالحميد سيد

249 - نعمه اشرف فاروق عبده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9514 

ورقم قيد 85129    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف طنسا الملق عزبه غيضان ملك/ 

محمد سيد قرنى حسين

250 - عمرو جمال على حلوى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9520 

ورقم قيد 85131    محل رئيسى  عن محل عصائر, بجهة محافظة بنى سويف ش صفيه زغلول ملك/ ياسين 

محمد احمد جمعه

251 - سحر حمدى عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9521 ورقم قيد 85132    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى سويف الجديده قطعه123الحى التالت ملك/ 

محمد شحاته عبدالغفار محمد

252 - اسماء مصطفى سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9522 ورقم قيد 85133    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف منقريش 0 بجوار الجمعيه 

الزراعيه ملك/ عامر محمد محمد

253 - ايهاب محمد حسين غيضان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9525 ورقم قيد 85134    محل رئيسى  عن مصنع عطور, بجهة محافظة بنى سويف طنساالملق عزبه 

غيضان-ملك/شعبان محمد حسين

254 - منال شحاته محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9529 ورقم قيد 85135    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت الشرقيه 

مدخل البلد ملك/ كريم سيد حنفى جمعه

255 - محمود سنوسي حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9531 ورقم قيد 85136    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشي, بجهة محافظة بنى سويف بني حمد - 

ملك/ احمد سنوسي حسن محمد

256 - هارون سامى هارون محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9538 ورقم قيد 85137    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت الشرقيه السكه 

التانيه ملك/ غانم مصطفى محمود

257 - حسام محمد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9539 

ورقم قيد 85138    محل رئيسى  عن مطعم ومشروبات, بجهة محافظة بنى سويف ش حاتم رشدى امام مسجد 

الخلفاء الراشدين ملك/ تقوى محمد حافظ
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258 - محمد عيسى اسماعيل عيسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9540 ورقم قيد 85139    محل رئيسى  عن تجارة بقاله بالجملة, بجهة محافظة بنى سويف بندر بني سويف - 

ش اسلم ملك/ محمد احمد امين ليثي

259 - محمد فتحي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9541 

ورقم قيد 85140    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيراميك, بجهة محافظة بنى سويف كوم الرمل البحري 

ملك فتحي احمد محمد

260 - طه محمد ربيع ابو خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9550 

ورقم قيد 85141    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه, بجهة محافظة بنى سويف شارع عبداللطيف قاسم-ملك/شعبان 

محمد ربيع ابوخلف

261 - احمد قطب عبد اللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9566 ورقم قيد 85143    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا قرية بنى حمد ملك/ 

محمد محمد هشام عبد الجواد

262 - رانيا عبدالمنعم هاشم محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9572 ورقم قيد 85144    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف نزله ابو سليم ملك/ فتحيه 

فايز محمد

263 - فتحى نادى عزيز زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9573 

ورقم قيد 85145    محل رئيسى  عن محل تاجير فساتين, بجهة محافظة بنى سويف بنى عطيه 2 حاره عبدالسيد 

بجوار قصر الثقافه ملك/ سعد ابراهيم معوض

264 - سمر ناصر عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9577 ورقم قيد 85146    محل رئيسى  عن تجاره بقاله تموينيه, بجهة محافظة بنى سويف انفسط ملك/سعيد 

محمد احمد محمد

265 - احمد محمد عبدالعاطى عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9582 ورقم قيد 85148    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله وعدا 

الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة بنى سويف بهبشين ملك/ محمد احمد محمد

266 - احمد انور طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9583 ورقم 

قيد 85149    محل رئيسى  عن محل تصوير افراح عدا تصوير المستندات وعدا الطباعة, بجهة محافظة بنى 

سويف نزلة ابو سليم على الطريق الدائرى ملك/ طه انو طه محمد

267 - ماجد عبدالنبي محمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9586 ورقم قيد 85150    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك عبدالنبي 

محمد عويس

268 - بدوى عبدالغنى الشيمى السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9587 ورقم قيد 85151    محل رئيسى  عن محل لبيع ملبس, بجهة محافظة بنى سويف بنى هانى-ملك/حسام 

غانم سعيد على

269 - طلعت صابر على عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9588 ورقم قيد 85152    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ صابر على 

عبدالعزيز

270 - محمد حسين عبدالعزيز عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9589 ورقم قيد 85153    محل رئيسى  عن مكتب توريد سيارات نقل, بجهة محافظة بنى سويف محمد حسين 

عبدالعزيز عبدالستار
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271 - مجدى صادق امين عيسى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9598 

ورقم قيد 85154    محل رئيسى  عن تجاره حلويات, بجهة محافظة بنى سويف الزهرى ملك/ نادر نوار فرج 

سلمه

272 - محمد فاضل خليل خليل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9600 

ورقم قيد 85155    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف بندر اهناسيا - ش المعهد الديني 

ملك/ عمر كمال بكري سليمان

273 - على محمد كمال احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9605 

ورقم قيد 85156    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف البهسمون-ملك/

حماده سمير عويس محمد

274 - عبدالرحيم عبدالسلم عبدالحفيظ سعيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 9615 ورقم قيد 85157    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بنى 

هانى ملك/ منال خليفة عبد الحسيب خليفة

275 - شريف محمد عيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9616 

ورقم قيد 85158    محل رئيسى  عن مطعم تيك اواى, بجهة محافظة بنى سويف ش الروضه-ملك/عبدالرحيم 

ابراهيم عبدالقوى

276 - حسام محمد وزير عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9617 ورقم قيد 85159    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف ميانه ملك/ محمد 

وزير عبدالعظيم عبدالغفار

277 - على محمد على عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9619 

ورقم قيد 85160    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا-ملك/جمال محمد محمد محمد 

محمود

278 - احمد عبدا عبدالسميع دياب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9622 ورقم قيد 85161    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة بنى سويف 

الحميات ش الداره الهندسيه-ملك/عبدا عبدالسميع دياب

279 - منال جلل محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9623 

ورقم قيد 85162    محل رئيسى  عن تجارة التحف الفنية والصور والهدايا, بجهة محافظة بنى سويف بندر بني 

سويف الباصيري شارع صالح حمام بملك/ جلل محمد مصطفى

280 - مروه عبدالسلم السيد البدوى حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 9633 ورقم قيد 85163    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف شارع احمد 

عرابى بجوار مسجد العتيق ملك/ محمد على عبده

281 - محمود طارق رمضان محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9647 ورقم قيد 85164    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف اشمنت شارع طراد النيل 

ملك/ رمضان محمود محمد مصطفى

282 - اسامه على ابراهيم الفيومى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9648 ورقم قيد 85165    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجيش-ملك/محمود 

على ابراهيم الفيومى

283 - حمدي محمود عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9650 ورقم قيد 85166    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة بنى سويف كفر ابوشهبة ملك/ هشام 

عفيفي احمد
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284 - لفى مسلم فريج سالم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9660 

ورقم قيد 85167    محل رئيسى  عن مكتب توريدات واستيراد وتصدير السلع المصرح بها من الحكومه /عدا 

تويد العماله وعدا الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف 2 شارع الجلشانى برج الرحاب امام 

مدرسه سان مارك ملك/ عماد محمد عبدالمولى حميده

285 - كوثر ابراهيم خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9663 ورقم قيد 85168    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف الحى الغربى شارع 

الحريه-ملك/عبدالغفار عبدالباسط دويب عبدالغفار

286 - طه راضي سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9665 

ورقم قيد 85169    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك عبدالفتاح عبدالسلم

287 - سنيه يوسف محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9666 

ورقم قيد 85170    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة بنى سويف منشاه طاهر ش 

المصانع عزبه ابو هيبه-ملك/احمد سيد عبدالستار رزق

288 - محمود محمد احمد كحيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9671 

ورقم قيد 85171    محل رئيسى  عن مكتب تصدير السلع المصرح بها من الحكومة, بجهة محافظة بنى سويف 

ش جمال عبدالناصر ش رقم 3 من جمال عبدالناصر ملك عبدالرحمن محمد احمد

289 - مبروك سيد مبروك جبر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9681 

ورقم قيد 85172    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بنى زايد بجوار 

المسجد الجديد ملك/ محمد فتحى محمد عمران

290 - مشهور توفيق عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9689 ورقم قيد 85173    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه ومنزليه, بجهة محافظة بنى سويف ميانه 

ملك/ سعد جمال سيد على

291 - كريم حيضر الشمندى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9690 ورقم قيد 85174    محل رئيسى  عن بيع فينو ومخبوزات, بجهة محافظة بنى سويف الجزيره المرتفعه 

ملك/ حيضر الشمندى محمد

292 - هدير جمال الدين حسين عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9692 ورقم قيد 85175    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة بنى سويف حى الزهور 18طريق 

سليمان متولى ملك/ احلم حسن عباس

293 - مديحه عبدالرحمن ابراهيم علي الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 9695 ورقم قيد 85176    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف آلي, بجهة محافظة بنى سويف الميمون 

ملك/ ام محمد ابوسيف علي السبقي

294 - محمد مصطفي طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9697 

ورقم قيد 85177    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت الشرقية جسر طراد النيل 

ملك هنية عبددالعليم عبدالرحمن

295 - ممدوح مصطفى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9702 ورقم قيد 85178    محل رئيسى  عن تجاره رخام, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه-ملك/منى 

عبدالجواد جوده عبدالجواد

296 - عبدالفتاح حافظ عبدالفتاح بلتاجى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9703 ورقم قيد 85179    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف منيل هانى 

ملك/ ام هاشم محمد عبدالعظيم
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297 - احمد عيد اسماعيل عويس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9713 

ورقم قيد 85180    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الكوم الحمر عزبه حسن سالم 

ملك/ طه جابر محمد

298 - سعد عبدالكريم عبدالرحمن عويس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9714 ورقم قيد 85181    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ اسعد 

عبدالكريم عبدالرحمن

299 - سعيد نادى حلمى توفيق تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9716 

ورقم قيد 85182    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه-ملك/خالد نادى 

حلمى توفيق

300 - احمد عزت خميس رحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9717 

ورقم قيد 85183    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف باروط ملك/ محمد 

غالب جمعه

301 - عبدالرحمن رمضان محمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9718 ورقم قيد 85184    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بندر ناصر شارع 

الروضة بملك/ هانم ذكريا زكي محمد

302 - وليد محمد ذكي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9721 

ورقم قيد 85185    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة بنى سويف شريف باشا ملك مصطفي 

محمد ذكي

303 - قرنى رجب قرنى حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9724 

ورقم قيد 85186    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بهبشين ملك/ 

عبدالعال شحوته مسعود

304 - محمد ماضى دسوقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9725 ورقم قيد 85187    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة بنى سويف صفط الشرقيه ملك/ ماضى 

دسوقى محمد ماضى

305 - عمرو ميهوب عبدالسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9732 ورقم قيد 85188    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الرياض ملك/ عماد محمد 

محمد رشوان

306 - سمير رمضان فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9733 

ورقم قيد 85189    محل رئيسى  عن تجارة وبيع الخرده, بجهة محافظة بنى سويف ننا وبهننا عزبه الدكتور 

ملك/ حنفى محمود محمد

307 - محمد احمد محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9736 

ورقم قيد 85190    محل رئيسى  عن بيع وشراء معدات النقل الخفيف وقطع الغيار, بجهة محافظة بنى سويف 

منشاة الحاج ملك/ احمد محمد نجم الدين شافعى

308 - محمد مجدى محمد عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9737 ورقم قيد 85191    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف الدوالطه-

ملك/احمد فتحى مرسى حسين

309 - عبدالرحمن محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9741 ورقم قيد 85192    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة بنى سويف الكوم الحمر ملك/ رمضان 

محمد حسين
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310 - محمود حسنى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9742 ورقم قيد 85193    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ حسنى 

محمود محمد

311 - سعده هلل احمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9748 ورقم قيد 85194    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بني سليمان الشرقية ش 

الشونة ملك احمد عطيه محمد

312 - احمد على محمود عطيه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9750 

ورقم قيد 85195    محل رئيسى  عن معرض بيع الوميتال, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف 

شارع النور-ملك/صلح حسيب احمد

313 - محمد سعيد زهير عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9751 ورقم قيد 85196    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ 

صبيح حسين مبروك سيد

314 - هناء محمد محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9754 ورقم قيد 85197    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف بهبشين ملك/ احمد محمد 

محمد عبدالسلم

315 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9762 

ورقم قيد 85198    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف شارع الترعه الصغيره ملك/ على 

محمد فرج سليمان

316 - محمد احمد سيد سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9767 ورقم 

قيد 85199    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى لدرار وبيع اللبان, بجهة محافظة بنى سويف كوم ادريجه ملك/ 

سميحه عبدا مبروك

317 - فايزة عويس جوده مراد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9772 

ورقم قيد 85200    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك/ مريم هلل سليم

318 - محمد ناصر زيدان احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9775 

ورقم قيد 85201    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخل جمهوريه مصر العربيه بعدالحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرئ الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف الشاميه-ملك/فتحى 

عرفه عبدالغنى صالح

319 - ايمن صابر سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9784 

ورقم قيد 85204    محل رئيسى  عن بيع فراخ ومجزائتها, بجهة محافظة بنى سويف الغمراوى مساكن حوض 

الدلله بلوك12مدخل1-ملك/احمد صابر سيد محمد

320 - حمدى سيد حميده سيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9785 

ورقم قيد 85205    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بهبشين ملك/ شحات جمعه عويس 

بخيت

321 - مصطفى محمود عبدالحليم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9786 ورقم قيد 85206    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف طحا 

بوش ملك/ احمد عبدا قرنى رشوان

322 - عبدالمنعم حميده حميده مبروك تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9787 ورقم قيد 85207    محل رئيسى  عن تجارة الحبوب والغلل, بجهة محافظة بنى سويف ابو صير الملق 

النواميس ملك/ احمد عيد احمد مرسى
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323 - خير فوزى جرجس واصف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9790 ورقم قيد 85208    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف شارع شجره الدر-ملك/

رومانى عطا رمزى

324 - مصطفى محمود محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9795 ورقم قيد 85209    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف العواونه ملك/ 

شعيب عبدالحفيظ محمد

325 - سعيد عصفور يسر علوانى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9798 ورقم قيد 85210    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور-ملك/

تامر سعودى يسرى علوانى

326 - احلم عمر اسماعيل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9799 ورقم قيد 85211    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ 

عنتر فارس عبدالرسول

327 - هويدا عبدالحميد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9802 ورقم قيد 85212    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه-

ملك/محمود شعبان سليمان حسين

328 - ناديه عبدالناصر قرنى سيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9804 ورقم قيد 85213    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر, بجهة 

محافظة بنى سويف الجزيره المرتفعه 6شارع ممدوح ملك/ ناديه محمد امين

329 - محمود سمير محمود معاذ تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9806 

ورقم قيد 85214    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عدا توريد العمالة وعدا الكمبيوتر وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة بنى سويف مدينة بنى سويف الجديدة عقار رقم 139 الدور الرابع الحى 

الثالث شارع المستشارين ملك/ يسرى محمد سليمان

330 - هويدا محمد ابوزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9807 

ورقم قيد 85215    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه-

ملك/محمد ابوزيد محمد سلمه

331 - ابراهيم محمد عزالدين عبدالوهاب عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 9808 ورقم قيد 85216    محل رئيسى  عن مكتب توريد تقاوى واسمده ومبيدات, بجهة محافظة بنى 

سويف ش صلح سالم 2برج فام بجوار التامين الصحى ملك/ محمد فايز عبدالقوى سالم

332 - محمد كمال عبدا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9809 

ورقم قيد 85217    محل رئيسى  عن دهان و بيع موبيليات, بجهة محافظة بنى سويف كورنيش النيل خلف 

المصرف المتحد ملك بدر حمدي حسن

333 - على محمد مناف عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9814 ورقم قيد 85218    محل رئيسى  عن بيع وشراء مخلفات خرده, بجهة محافظة بنى سويف منشاه الحاج 

ملك/ احمد محمد مناف عبدالفتاح

334 - احمد عبدالرحمن عبدالقوى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9817 ورقم قيد 85219    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب جبس امبورد, بجهة محافظة بنى سويف كفر 

بنى عثمان ملك/ عبدالرحمن عبدالقوى عطيه

335 - سماح عبدالعظيم عبدالحفيظ مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9825 ورقم قيد 85221    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى 

سويف الجديده شارع التدريب قسم 1 بالحى الرابع شرق النيل ملك/ عبله عوض كامل
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336 - شاكر سيد شاكر حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9834 

ورقم قيد 85222    محل رئيسى  عن تجارة وبيع اغنام, بجهة محافظة بنى سويف دلص ملك/ احمد سيد شاكر 

حسن

337 - ايهاب هلل ابراهيم ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9835 ورقم قيد 85223    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف كوم 

ادريجه-ملك/حاتم هلل ابراهيم

338 - محمد على منصور عطيه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9836 

ورقم قيد 85224    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف الميمون-فتحى جمعه جمعه

339 - عبدالنبى قرنى ابوالريش عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9843 ورقم قيد 85225    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف جزيره المساعده ملك/ 

انهار عوض عثمان

340 - ابتسام سامى شعبان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9844 ورقم قيد 85226    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف المصلوب ملك/ سامى 

شعبان ابراهيم

341 - محمد عبدالقوى خليفه موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9845 ورقم قيد 85227    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف صفط الشرقيه ملك/ رجاء 

عبدالحكيم خليفه

342 - نوسه محمود عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9847 ورقم قيد 85228    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة بنى سويف ابوصير الملق داير 

الناحيه-ملك/خالد زغلول سليمان

343 - احمد عادل حسن ابراهيم بدوى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9850 ورقم قيد 85229    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهوريه مصر العربيه عدا الرحلت السياحيه 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف 

ميدوم بجوار البريد ملك/ احمد محمد سيد محمود

344 - رضا جمعه محمد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9851 ورقم قيد 85230    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة مواد البناء, بجهة محافظة بنى سويف ش 23 

يوليو ش المراء ملك/ شيماء محمد حافظ

345 - فاطمه كمال حسين حسان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9852 

ورقم قيد 85231    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والبقول بالجمله, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم 

عارف شارع عمر بن الخطاب ملك/ ورثه المرحوم /كمال حسين حسان

346 - دينا جمال ابراهيم عرفه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9853 

ورقم قيد 85232    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف بنى حدير-ملك/سيد محمد 

احمد

347 - احمد على احمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9858 ورقم قيد 85233    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار موتسيكلت, بجهة محافظة بنى سويف الجزيره 

المرتفعه 4 شارع سردينه ملك/ محمد شعبان عبدالحميد محمد

348 - عبدالقادر مصطفى عبدالمعطى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 9863 ورقم قيد 85235    محل رئيسى  عن تجاره غلل, بجهة محافظة بنى سويف الميمون ملك/ 

مصطفى عبدالمعطى عبدالقادر

Page 28 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

349 - محمود فتحى سعيد حميده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9865 

ورقم قيد 85236    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة بنى سويف منشاه عبدالصمد-ملك/عمرو محمود محمد محمود

350 - محمد سيد سعيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9867 ورقم قيد 85237    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة بنى سويف منشاه عبدالصمد-

ملك/صفاء سيد عبدالوهاب

351 - اسماء سيد محمود دباشه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9868 

ورقم قيد 85238    محل رئيسى  عن مشغل تصنيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف البهسمون ملك/ 

عبدالناصر حمدا حمد احمد

352 - فتحى سلمه عبدالعاطى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9869 ورقم قيد 85239    محل رئيسى  عن سنترال بيع خدمات المحمول عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة بنى سويف قلها-ملك/خالد مصطفى حسين عبدالحميد

353 - نعيمه عبدالحميد حسانين احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9871 ورقم قيد 85240    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشي, بجهة محافظة بنى سويف باروط 

ملك/ محمد غالب جمعه مفتاح

354 - جرجس فوزى يوسف عبيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9874 ورقم قيد 85241    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, 

بجهة محافظة بنى سويف شريف باشا ملك/ مرثا معوض عوض

355 - حماده خميس عبدالحفيظ عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9877 ورقم قيد 85242    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة بنى سويف طما الفيوم 

ملك/ خميس عبدالحفيظ عبدالخالق

356 - احمد سلمه ابوهشيمه عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9879 ورقم قيد 85243    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات واكسسورات, بجهة محافظة بنى سويف 

الماسكن الشعبيه-ملك/محمد عبدالعليم سعيد

357 - محمود محمد ابراهيم نصار تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9883 ورقم قيد 85244    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم ملك/ احمد محمد 

عبد القوى احمد

358 - عبدالرحمن جمعه حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9885 ورقم قيد 85245    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة بنى سويف منشاة الحاج ملك محمد علي 

عبدالحميد

359 - عزام بهجت بيومى عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9888 ورقم قيد 85246    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا-ملك/حامد 

محمد جاد

360 - امنيه عوض جنيدى محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9894 

ورقم قيد 85247    محل رئيسى  عن بيع غلل واعلف, بجهة محافظة بنى سويف الزيتون-ملك/احمد ثابت سعد 

احمد

361 - هاله احمد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9895 

ورقم قيد 85248    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه ملك/ حسن ربيع 

عويس سالم

Page 29 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

362 - شريف عبدالتواب عبدالوهاب عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9896 ورقم قيد 85249    محل رئيسى  عن تجارة و بيع وصيانة فلتر المياه, بجهة محافظة بنى سويف 

ش جمال عبدالناصر ملك اشرف عبدالعظيم طه

363 - اسلم حسن كامل عيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9898 

ورقم قيد 85250    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف منقريش ملك/ عزه عبدالعاطى 

هاشم

364 - احمد رمضان قرنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9902 

ورقم قيد 85251    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف منقريش-ملك/احمد محمد محمد 

ابراهيم

365 - محمود كامل عبد الفتاح صادق تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9906 ورقم قيد 85252    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف بندر الواسطى 

شارع سعد زغلول ملك/ كامل عبد الفتاح صادق

366 - مرزوق صابر دياب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9918 ورقم قيد 85253    محل رئيسى  عن تجارة السمنت, بجهة محافظة بنى سويف دنديل ش المطار ملك/ 

عطيات قرنى سليمان

367 - حماده رجب عبدا حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9919 ورقم قيد 85254    محل رئيسى  عن مكتب للتوريدات والخدمات البتروليه عدا توريد العماله وعدا 

الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى سويف اشمنت-ملك/سحر محمود احمد احمد

368 - فاطمه عبدالسلم صبره ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9921 ورقم قيد 85255    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف نزلة خلف 

ملك/ محمود مقيدم عويسى رزق

369 - احمد محمود عبدالحميد تمام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9931 ورقم قيد 85256    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع ومواد بناء وتوريدات عموميه عدا توريد العماله 

وعدا توريد الكمبيوتر, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف ش عبدالرحيم محمد خلف مستشفى التامين 

الصحى ملك/ محمود عبدالحميد تمام عثمان

370 - محمد عبدالحليم محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9932 ورقم قيد 85257    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف منقريش ملك/ محمد 

عبدالجابر عبدالحليم

371 - وائل عبدالمجيد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9934 ورقم قيد 85258    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف بنى سويف الجديده 

5 شارع 17 ملك/ قرنى محمد عبدالتواب نصار

372 - خالد عزت سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9937 

ورقم قيد 85259    محل رئيسى  عن محل لتجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى سويف 

الجديده الحى الول شرق النيل-ملك/عزت سيد احمد

373 - رجب قرني على حماد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9939 

ورقم قيد 85260    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف آلي, بجهة محافظة بنى سويف ابوصير الملق المعصرة 

ملك/ سلوى عبدالتواب عبدالعال حسن

374 - احمد سعد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9941 

ورقم قيد 85261    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف الحكامنه ملك/ سعد محمود محمد 

على
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375 - محمد مختار عبدالعزيز فيصل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9943 ورقم قيد 85262    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة بنى سويف ش المام-ملك/

سيد جمال سيد عبدالحليم

376 - اصيل حسين عبد العظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9951 ورقم قيد 85263    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بتروليه, بجهة محافظة بنى سويف اطواب عزبة 

سليمان وهبه   ملك/ رجب حسين عبدالعزيز محمد

377 - نورهان رمضان محمد شعيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9962 ورقم قيد 85265    محل رئيسى  عن تاجير فساتين زفاف سواريه, بجهة محافظة بنى سويف ش 

عبدالسلم عارف ش خاتم المرسلين ملك/ ثناء عبدالفتحى زيان

378 - علي محمد محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9970 

ورقم قيد 85266    محل رئيسى  عن مكتب ترجمة فيما عد اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و 

المصاحف والمن و الحراسة و الكاميرات اللسلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم 

4176 في 2022/7/21, بجهة محافظة بنى سويف ش المنصور متفرع من عبدالسلم عارف ملك اسماء محمد 

محمود

379 - احمد كمال محمد حسينى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9971 

ورقم قيد 85267    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم الطريق 

الصحراوى-ملك/محمود عبدالعال حسن مصطفى

380 - على عبدالفتاح عبدالحميد عبدالناصر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9974 ورقم قيد 85268    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف النويره عزبه تمام 

كساب ملك/ الفت محمد عبدا

381 - محمد الدينارى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9977 ورقم قيد 85269    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف قاى-ملك/ياسر على احمد

382 - محمود احمد عبدالخالق محمد القاضى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9978 ورقم قيد 85270    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة بنى سويف بندر 

بنى سويف تقسيم ارض الحرية  ملك/ حسنى سيد عبدالباقى

383 - ساره صالح عبدالقادر متولى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9979 ورقم قيد 85271    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات وبذور وتقاوى واسمده زراعيه, بجهة محافظة بنى 

سويف تزمنت الشرقيه ملك/ مجدى محمد عبدا طه

384 - عزمى عبدالفتاح عزمى عويس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9980 ورقم قيد 85272    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك/ احمد عزت 

حسن سيد

385 - على محمود حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9981 

ورقم قيد 85273    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة بنى سويف رياض باشا عقار رقم 7 

ملك/ محمود حنفى محمود عويس

386 - شريف احمد عويس عباس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9985 

ورقم قيد 85274    محل رئيسى  عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة, بجهة محافظة بنى سويف جزيرة 

المساعدة ملك/ عبد الحى عبدالوهاب جلل
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387 - شعبان طنطاوى سعد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9986 ورقم قيد 85275    محل رئيسى  عن تجاره لتجميع واعدام المخلفات خرده وبلستيك, بجهة محافظة بنى 

سويف باها العجوز-ملك/احمد جمال عبدالحميد

388 - احمد سلمه احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9987 

ورقم قيد 85276    محل رئيسى  عن تجارة زيوت السيارات, بجهة محافظة بنى سويف طما الفيوم ملك/ هاشم 

عبدالمنعم معوض

389 - رجب محمود محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9988 

ورقم قيد 85277    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم ملك/ امال محمد سيد محمود

390 - على هارون على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9993 

ورقم قيد 85278    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة بنى سويف منيل غيضان-ملك/فايقه الهم 

عبدالعزيز

391 - احمد صلح عبدالحليم عبود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9996 ورقم قيد 85279    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف بنى حدير ملك/ 

محمد احمد كامل قرنى

392 - حسام فتحى محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10001 

ورقم قيد 85280    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة بنى سويف ش بورسعيد-ملك/محمد على 

احمد

393 - رمضان شعبان حسن معبد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10006 ورقم قيد 85281    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة بنى سويف الجبالى حاره عاطف 

شراره-ملك/محمد شعبان حسن

394 - طه جمعه محمود عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10009 ورقم قيد 85282    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف ابشنا 

ملك/ على عبدالحميد حسن اسماعيل

395 - هدى احمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10010 

ورقم قيد 85283    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف الكوم الحمر ملك/ احمد طه سليمان

396 - أمل احمد هلل دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10011 

ورقم قيد 85284    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف باروط  ملك/ سامي محمد 

عبدالمجيد احمد

397 - محمد احمد جمعه امام تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10012 

ورقم قيد 85285    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بنى سليمان الشرقيه-ملك/على 

لطفى طه على

398 - امل محمد امام احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10014 

ورقم قيد 85286    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر وبعد الحصول 

على التراخيص الزمه, بجهة محافظة بنى سويف ش 23 يوليو عماره قصر الطفوله الدور الرضى ملك/ اسامه 

عثمان يوسف على

399 - مديحه حسين ابوالعل حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10015 ورقم قيد 85287    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا العمالة وعدا توريد الكمبيوتر, 

بجهة محافظة بنى سويف بندر ناصر - البوسته القديمة بملك/ محمد طه عويس
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400 - بسام محمود سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10020 

ورقم قيد 85288    محل رئيسى  عن معرض لتجاره اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف باها العجوز-

ملك/محمد بدوى محمود امين

401 - عبدالمنعم سعد محمد عوده تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10021 ورقم قيد 85289    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف الكوم الحمر ملك/ 

محمود سعد محمد عوده

402 - حسن عبدالعزيز روبى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10022 ورقم قيد 85290    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف النويرة شارع الكبير  

ملك/ هناء حسن احمد عبدالعزيز

403 - هبه سعيد طه سعيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10026 ورقم 

قيد 85292    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف طحا بوش ملك/ عبدالوهاب مجدى سيد 

سيد

404 - عبدالرحمن سلمه عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10028 ورقم قيد 85293    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة بنى سويف بندر بنى سويف ش 

الروضة برج الندلس بجوار كافيه لميرا  ملك/ منصورعبدالعظيم منصور

405 - اميره طه سعيد على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10030 

ورقم قيد 85294    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف طحا بوش ملك/ عبدالعزيز طه 

سيد سيد

406 - عزمى شعبان حسان محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10033 ورقم قيد 85295    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف البهسمون 

ملك/ عزه محمد ابوالحسن

407 - عماد سيد جنيدى احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 10034 

ورقم قيد 85296    محل رئيسى  عن تجاره مواد البناء بانواعها, بجهة محافظة بنى سويف شارع بنى زايد-ملك/

محمد سيد جنيدى

408 - احمد محمد اشرف احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 10039 ورقم قيد 85297    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه عدا توريد 

العماله وعدا الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص الزمه, بجهة محافظة بنى سويف الباصيرى 12 شارع 

الجلء ملك/ سمر سامى صالح عبدا

409 - مصطفى احمد محمد جمال عثمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

10042 ورقم قيد 85298    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة بنى سويف الشامله 2 

خلف دار المناسبات ملك/ شهاب الدين محمد عرفه ابراهيم

410 - احمد مصطفى جمال حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10054 ورقم قيد 85299    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات بالجمله, بجهة محافظة بنى 

سويف الغمراوى شارع صفيه زغلول بجوار شركه ابوعرفه للشحن -ملك/وفاء فريد ابراهيم عابدين

411 - خالد فاروق عبدالوهاب حسنين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10062 ورقم قيد 85301    محل رئيسى  عن نقل سيارات معطله, بجهة محافظة بنى سويف عزبه بلبل ملك/ 

انتصار محمد سعيد

412 - الشيماء محمد مختار على دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10063 ورقم قيد 85302    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف مدينة بني سويف 

الجديدة - تقاطع شارع 17 مع شارع 19 بملك/ احمد محمد ابراهيم صالح
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413 - عواد سيد مبروك جبر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10066 

ورقم قيد 85303    محل رئيسى  عن مقهى لتقديم المشروبات الساخنة والبارده دون النترنت, بجهة محافظة بنى 

سويف بندر ناصر ش السلخانه ملك / رجب عيد احمد محمد

414 - عبدا على السيد على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10067 

ورقم قيد 85304    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف ابوصير الملق-

ملك/احمد حماده على

415 - عماد تادرس غالى تادريس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10069 ورقم قيد 85305    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فحم ونشاره, بجهة محافظة بنى سويف بياض 

العرب ملك/ مينا تادرس غالى

416 - امنيه محفوظ طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10075 

ورقم قيد 85306    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف 16امام منطقه 

البريد-ملك/محمد عبدالعزيز عبدالحليم

417 - محمد عبدالتواب محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10084 ورقم قيد 85307    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف عزبه الصفيح ملك/ 

محمد ممدوح عباس

418 - عبير حنفى محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10085 ورقم قيد 85309    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة بنى سويف ش سعد زغلول 

حى الزهور ملك/ سالم صلح

419 - حجاج عبدالصمد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10088 ورقم قيد 85310    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف باروط  

ملك / محمد خميس عبدالحميد

420 - امجد عماد عيسى معوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10089 ورقم قيد 85311    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه وكهربائيه, بجهة محافظة بنى سويف 

طمافيوم خورشيد-ملك/صبحى صابر عبدالمطلب

421 - احمد حمدى احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10100 

ورقم قيد 85312    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع الحاصلت الزراعية عدا النباتات الطبية, بجهة محافظة بنى 

سويف النواميس ملك /ايهاب حمدى احمد احمد

422 - زينات سيد محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10103 

ورقم قيد 85313    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف بنى حمد-ملك/محمود احمد 

مصطفى

423 - فرج احمد حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10105 

ورقم قيد 85314    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة بنى سويف افوه عزبه السكندرانى ملك/ 

لمياء فرج احمد حسن

424 - حسن عويس قرنى حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10107 

ورقم قيد 85315    محل رئيسى  عن  تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة بنى سويف الشناوية ملك /علء 

خالد محمد فرج

425 - احمد طه محمد عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10108 ورقم قيد 85316    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا 

ملك/ طه محمد عبدالباقى رمضان
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426 - احمد عبدالتواب محروس سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10114 ورقم قيد 85318    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة بنى سويف الميمون-ملك/

عبدالتواب محروس سالم

427 - نشوى طه احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 10115 

ورقم قيد 85319    محل رئيسى  عن ترزى حريمى, بجهة محافظة بنى سويف بندر بنى سويف عزبة بلبل 

شارع خالد جزرة ملك/ رجب سيد ابوسريع

428 - محمود عادل محمد فهيم عويس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10118 ورقم قيد 85320    محل رئيسى  عن مقله وتسالى, بجهة محافظة بنى سويف ش بورسعيد امام معرض 

شباب مصر ملك/ مصطفى عمر حسين

429 - سمر رمضان عوض ا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

10119 ورقم قيد 85321    محل رئيسى  عن ورشه دهان موبليا, بجهة محافظة بنى سويف بنى هارون عقار 

رقم 7 الطريق الدائرى ملك/ احمد عبدالمجيد احمد

430 - حسن حافظ حسن حافظ تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 10131 

ورقم قيد 85323    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف النواميس   ملك/ حافظ حافظ 

حسن حافظ

431 - محمد عبدالعظيم محمود مشهور على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 10133 ورقم قيد 85324    محل رئيسى  عن تجارة طيور, بجهة محافظة بنى سويف قمن العروس 

الباجور ملك/ راضى حسين عبدالجواد

432 - عبد اللطيف على محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10144 ورقم قيد 85326    محل رئيسى  عن تجارة حلويات شرقيه وغربيه, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت 

الشرقية  محى الدين  ملك/ محمد معتمد دسوقى

433 - يوسف صابر يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10151 ورقم قيد 85327    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف 

خلف مدرسه خاتم المرسلين ملك/ سميحه محمد محمد

434 - عبدالتواب معبد عبدالحكم عبدالفضيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 10155 ورقم قيد 85328    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف بنى هانى ملك/ معبد 

عبدالحكم عبدالفضيل

435 - هناء فاروق صادق محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10157 ورقم قيد 85329    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة بنى سويف شارع خوجه ملك/ احمد فاروق 

صادق

436 - هبه اسماعيل عبدالواحد محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10159 ورقم قيد 85330    محل رئيسى  عن توريدات عموميه عدا توريد العماله ةعدا الكمبيوتر, بجهة 

محافظة بنى سويف الباصيرى ش صالح حمام ملك/ طارق عيد يسن

437 - جمال حمدان حسين عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10164 ورقم قيد 85331    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والبارده عدا النترنت, بجهة 

محافظة بنى سويف ابشنا  ملك/ محمد خالد كوردى على

438 - فاطمة ابراهيم عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10165 ورقم قيد 85332    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة بنى سويف اهوة ملك فوزي 

عبدالموجود احمد
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439 - محمود محمود عبدالجواد جبر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10168 ورقم قيد 85333    محل رئيسى  عن تجارة بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم ملك/ محمد 

جمال محمد عبدالباقى

440 - عماد ابوسيف عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10169 ورقم قيد 85334    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة بنى سويف اطواب-ملك/محمد 

عزمى احمد امين

441 - رشا عبد النبى كامل عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10173 ورقم قيد 85335    محل رئيسى  عن بيع وتجميع البان, بجهة محافظة بنى سويف الزرابى  ملك /

صابر مبروك محمد على

442 - خالد بدر محمد كيلني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 10175 

ورقم قيد 85336    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة وعدا الكمبيوتر, بجهة 

محافظة بنى سويف مدينة بني سويف الجديدة الحي الول شرق النيل ملك احمد بدر محمد

443 - ام هاشم سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 10176 

ورقم قيد 85337    محل رئيسى  عن محل لتجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف نزلة السعادنة ملك/ 

سيد احمد محمد

444 - ربيع عبداللطيف عبدالعليم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 10177 ورقم قيد 85338    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف بنى 

سليمان الشرقيه ملك/ عبداللطيف عبدالعليم عبداللطيف

445 - احمد ربيع عبدالغفار محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10178 ورقم قيد 85339    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه واعمال متكامله بعد الحصول على 

التراخيص الزمه, بجهة محافظة بنى سويف شارع العبور ترعه شرهى ملك/ تامر سيد عبدللطيف حمزه

446 - غنه جرجس سعيد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10191 

ورقم قيد 85340    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة بنى سويف شارع ابو الوفا من شارع طراد 

النيل ملك/ نادر رافت ناجح خليل

447 - صابر صبحى علوانى حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10193 ورقم قيد 85341    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف سنور-

ملك/ماهر ربيع حبيشى نصر

448 - خالد خليفه عبدالعزيز عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10194 ورقم قيد 85342    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة بنى سويف كفر ابجيج ملك/ مدحت 

محمد على

449 - عمرو ناصر عبدالعاطى قرنى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10196 ورقم قيد 85344    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة بنى سويف شارع بنى زايد ملك/ 

ناصر عبدالعاطى قرنى

450 - فاطمه عباس عبدالباسط خواصى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10197 ورقم قيد 85345    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالجمله, بجهة محافظة بنى سويف قمن العروس 

طريق السوق-ملك/اشرف نادى احمد حسن

451 - اسلم جابر عبدالحليم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10198 ورقم قيد 85346    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات وادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف ميانه-

ملك/فرحات سيد محمد
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452 - محمد سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10200 

ورقم قيد 85347    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة بنى سويف بندر ناصر شارع الشناوية بجوار 

مدرسة اللغات   ملك/ منال فاروق اسماعيل

453 - عامر حسن سيد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10205 

ورقم قيد 85348    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخل جمهوريه مصر العربيه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف شارع الشناويه ملك/ 

حسن سيد قناوى حسن

454 - محمد مبروك فتحى عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10207 ورقم قيد 85349    محل رئيسى  عن مطعم لتقديم الماكولت والمشروبات, بجهة محافظة بنى سويف 

دنديل ملك/ مبروك فتحى عبدالرازق حسن

455 - محمد جمعه خميس جاد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10208 

ورقم قيد 85350    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة بنى سويف ميدوم ملك/ هناء سيد خميس

456 - احمد سيد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10209 

ورقم قيد 85351    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة بنى سويف الميمون ملك راضية عوض 

عبدالسلم

457 - محسن محى جمل حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10212 

ورقم قيد 85352    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والبرده دون النترنت, بجهة محافظة بنى 

سويف افوه طريق مصر اسيوط الزراعى بجوار الكوبرى العلوى ملك/ احمد مؤمن حسن

458 - على عيد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10214 

ورقم قيد 85353    محل رئيسى  عن مخبز عيش سياحى, بجهة محافظة بنى سويف بنى حدير-ملك/عيد احمد 

احمد

459 - مصطفى حسين عزازى صالح تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10216 ورقم قيد 85354    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة بنى سويف عزبه الوكيل القبليه 

ملك/ عيد على سيد على

460 - نفيسة طه محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10218 

ورقم قيد 85355    محل رئيسى  عن مقهى لتقديم المشروبات الساخنة والباردة دون النترنت, بجهة محافظة بنى 

سويف دلص   ملك/ خالد عبده طه محمد

461 - نجلء خالد سيد طلخان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10222 

ورقم قيد 85356    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف معصرة ابوصير 

ملك/ عبدالتواب على محمد غنيم

462 - محمد فضل عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10226 ورقم قيد 85357    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة بنى سويف بنى سليمان الشرقيه 

ملك/ على محمد يوسف جادالمولى

463 - حمدي خالد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10228 

ورقم قيد 85358    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف طنسا الملق ملك/ 

ايمن رجائى احمد محمود

464 - فيصل حجاج حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10234 ورقم قيد 85359    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة بنى سويف النويره شارع 

المروه ملك/ محمد مختار عبدالفتاح
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465 - سمير عزيز زكى عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10240 ورقم قيد 85360    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة بنى سويف سدمنت الجبل ملك/ عمر 

عبدالمعز عبدا عبدالبارى

466 - رضا عويس طه على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 10251 

ورقم قيد 85361    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة بنى سويف شرهى  ملك/ كمال احمد محمد 

ابراهيم

467 - محمد فكرى يسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10252 ورقم قيد 85362    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة بنى سويف مقبل شارع ابن خلدون 

ملك/ رجب مكرم مراداش

468 - محمد محمود بدران محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10253 ورقم قيد 85363    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة بنى سويف المينه الحرفيه مدينه 

الحرفيين بلوك4-ملك/احمد بدران محمد بدران

469 - شيماء على على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 10254 

ورقم قيد 85364    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة بنى سويف شارع كمال محروس خلف 

الرقابه الداريه ملك/ هناء عبدالجواد محمد

470 - محمد جمال عبدالمعتمد طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10256 ورقم قيد 85365    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف الزيتون 

ملك/ ناديه عبدالسلم عبدالعزيز

471 - مصطفى عبدالنبى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10261 ورقم قيد 85366    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت الغربيه ملك/ 

احمد عبدالنبى سيد احمد

472 - رشا مختار عبدالبارى محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10264 ورقم قيد 85367    محل رئيسى  عن محل لتجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة بنى سويف باها 

العجوز-ملك/عيد رجب عبدالصمد سعيد

473 - محمد حسين فتحى عزوز تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10276 ورقم قيد 85368    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف بنى بخيت  ملك/ حسين 

فتحى عزوز جبر

474 - عيشه سعيد حسان محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 10277 

ورقم قيد 85369    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة بنى سويف بنى عفان ملك/ خالد محمد 

محمد دسوقى

475 - عماد ابراهيم عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10280 ورقم قيد 85371    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف 

طحابوش-ملك/ابراهيم عبدالسلم ابراهيم

476 - مؤمنه شريف عطيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10286 ورقم قيد 85373    محل رئيسى  عن تجاره قماش, بجهة محافظة بنى سويف المنشيه بجوار عماره 

الحاج فهمى عبدالرؤوف ملك/ عبدالناصر طه احمد

477 - المحمدى عبدالناصر عبدا عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 10287 ورقم قيد 85374    محل رئيسى  عن تجاره موبيلت واكسسوار محمول ماعدا الكمبيوتر, بجهة 

محافظة بنى سويف ش صلح سالم امام مطعم الشعب  ملك/ محمد كمال حسنى محمد
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478 - ايمان محمد ابوشام محمد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10288 ورقم قيد 85375    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف ش احمد عرابى 

2شارع نامق امام مقله القاهره-ملك/حسام الدين عبدالحميد عبدالرحمن

479 - وليد فرج محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10292 

ورقم قيد 85376    محل رئيسى  عن تجارة فراشة, بجهة محافظة بنى سويف الكوم الحمر  ملك/ نصر محمد 

خليل محمد

480 - عايدة حسني محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10297 

ورقم قيد 85377    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف الغمراوي ش 6 ملك احمد 

حسني محمد

481 - احمد سيد فرج حسانين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10302 

ورقم قيد 85378    محل رئيسى  عن تجارة المحمول واكسسوار المحمول عدا خدمات الكمبيوتر, بجهة محافظة 

بنى سويف بندر ناصر  17 ش الجيش ملك/ احمد معوض حلمى

482 - شعبان محمد وربي مزربان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10311 ورقم قيد 85379    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة بنى سويف بليفيا ملك عبدا 

عبدالرازق

483 - ريم محمد نجيب سيد احمد عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 10312 ورقم قيد 85380    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجمهوريه ملك/ 

مصطفى محمد مرسى ابراهيم

484 - عايده عزت محمود الطويل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10315 ورقم قيد 85381    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة بنى سويف صفط الشرقيه اخر 

سكه التريمسه ملك/ عربى صديق كمال كليب

485 - فتحى احمد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10317 ورقم قيد 85382    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف تزمنت 

الشرقيه شارع محى الدين ملك/ احمد فتحى محمد عبدالجواد

486 - احمد عبدالفتاح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10318 ورقم قيد 85383    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, 

بجهة محافظة بنى سويف جزيره ابوصالح ملك/ ناديه عويس عبدالحليم

487 - محمد حلمى محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10321 

ورقم قيد 85384    محل رئيسى  عن تجاره نظارات, بجهة محافظة بنى سويف ش صلح سالم امام كلية سياحة 

وفنادق   ملك/ عبدالرحمن محسن زكريا عبدالعزيز

488 - هاله جلل هاشم عوض تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10322 

ورقم قيد 85385    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومبة عدا توريد العمالة, بجهة محافظة بنى سويف مدينة 

بني سويف الجديدة العقار رقم 79 قطاع و - شرق النيل ملك دعاء عبدا زين

489 - عبدالستار محمد عبدالستار محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10323 ورقم قيد 85386    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف حاجر بني سليمان - 

عزبه صالح ابراهيم ملك/ رمضان محمد عبدالستار

490 - شحات ابراهيم سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10327 ورقم قيد 85387    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف بجوار قاعه هيلتون ملك/ 

احمد عايش احمد عايش
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491 - عبدالنبى فرح عبدالساتر عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10331 ورقم قيد 85388    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة بنى سويف ش حسن الباشا 

ملك/ علء على محمد محمد

492 - عصام جمعه ابوبكر عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10352 ورقم قيد 85391    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة بنى سويف شرهى-ملك/مرفت دياب 

موسى

493 - خالد سيد توفيق محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 10354 

ورقم قيد 85392    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف طنسا الملق ملك/ 

راويه حسان صقر عيسى

494 - بهاء الدين مختار احمد محمود الديب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 10356 ورقم قيد 85393    محل رئيسى  عن محل لتجارة الملبس الجاهزه والخردوات, بجهة محافظة 

بنى سويف الجبالى 74 ملك/ مختار احمد محمود الديب

495 - حميده على محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10357 ورقم قيد 85394    محل رئيسى  عن اصلح كوتش, بجهة محافظة بنى سويف ش حلمي الملط / 1 ش 

احمد موافي ملك محمد عبدالرحمن محمد

496 - رمضان سعد عيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 10362 

ورقم قيد 85396    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة بنى سويف معصره ابو صير ملك/ محمد سعد 

عيد

497 - محمود عبدالعزيز سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10366 ورقم قيد 85397    محل رئيسى  عن تجهيز مخللت, بجهة محافظة بنى سويف مدينة بني سويف 

الجديدة - قطعة رقم 171 ورش الشباب منطقة الصناعات الخفيفة - شرق النيل ملك/ محمود عبدالعزيز سيد احمد

498 - رمضان غريب عبدالعظيم فضيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 10374 ورقم قيد 85398    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية واجهزة محمول جمله و قطاعي, 

بجهة محافظة بنى سويف باها العجوز ملك غريب عبدالعظيم فضيل

499 - عماد جمال رجب عبدالحسيب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10376 ورقم قيد 85399    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف طما 

الفيوم خورشد ملك/ خيرى سيد حبيب

500 - عبدالناصر رمضان عيسى خضير تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 10377 ورقم قيد 85400    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف النويره ملك/ محمد 

رمضان عيسى

501 - على محمد جوده ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 10378 

ورقم قيد 85401    محل رئيسى  عن تجاره موبيليا, بجهة محافظة بنى سويف ابشنا-ملك/محمد جوده ابراهيم

502 - محمد احمد محمود  نصر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10379 ورقم قيد 85402    محل رئيسى  عن مكتب نقل رحلت داخل ج.م.ع بعد الحصول على الترخيص 

الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف طريق الفيوم الجديد 3 برج الصفا 

مكه دور اول ارضى ملك/ عزت جمزه سيد نصر

503 - نوره صلح الدين حماده صاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10380 ورقم قيد 85403    محل رئيسى  عن تجاره دواجن, بجهة محافظة بنى سويف بنى حدير خلف المدرسه 

العداديه ملك/ سيد صلح عويس مبروك
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504 - نور محمد سيد خضير تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 10381 

ورقم قيد 85404    محل رئيسى  عن ورشه المونيوم, بجهة محافظة بنى سويف شرهى ملك/ علء جنيدى حسين 

احمد
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فروع الفراد

1 - محمد رجب جمعه رياض  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   9095 ورقم قيد   67534  محل فرعى  عن 

بيع مستحضرات التجميل  بجهة محافظة بنى سويف الرمد - 2 شارع خليل ابوالعل ملك/ ذهبى عبداللطيف حسن

2 - احمد ابوالعل فهمى خليفه  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   9152 ورقم قيد   84887  محل فرعى  عن 

بيع موتسيكلت  بجهة محافظة بنى سويف بناحيه الجزيره المرتفعه عن نشاط/ مخزن لتجاره الموتوسيكلت

3 - محمود محمد حسام الدين محمود فوزى  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   9234 ورقم قيد   64861  

محل فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى سويف الجديده -مول الشروق - محل رقم 5 - شرق 

النيل  ملك/ ثناء حسين طه الليثى

4 - ام هاشم محمود مصطفى محمد  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   9228 ورقم قيد   77091  محل فرعى  

عن تجارة ادوات منزلية  بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن لتجاره الدوات المنزليه الكائن بناحيه شارع 

الزرابى-ملك/محمد قرنى حسان

5 - محمود خيرى محمود احمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9318 ورقم قيد   56773  محل فرعى  

عن مخزن لتجارة العلف  بجهة محافظة بنى سويف البرج ملك/ حمديه محمد رمضان

6 - سامي احمد عبدالحميد خميس  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   9378 ورقم قيد   54564  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزة  بجهة محافظة بنى سويف باها العجوز عزبة محجوبه ملك غانم احمد عبدالحميد

7 - جابر طلبه على طلبه  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   9441 ورقم قيد   71366  محل فرعى  عن 

مطعم فول وطعميه  بجهة محافظة بنى سويف مدينه بنى سويف الجديده - محل رقم 4 قطعه رقم 1041 مول الشروق 

التجارى - شرق النيل ملك/ عادل محمد عبدا

8 - اميرة احمد محمود علي  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   9472 ورقم قيد   72443  محل فرعى  عن 

تجارة اداوات منزلية  بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن ادوات منزليه بعنوان شريف باشا

9 - مينا جمال عزيز نصر  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9534 ورقم قيد   80990  محل فرعى  عن 

محل تجارة ادوات منزلية وكهربائية عدا الكمبيوتر  بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط تجاره ادوات منزليه 

وكهربائيه الكائن بناحيه خورشيد-ملك/رمضان محمد عبدالحليم

10 - سماح سلمة احمد محمد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9544 ورقم قيد   84790  محل فرعى  

عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن  بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب ملك هيفاء عبدالجواد محمد

11 - احمد محمد امام ابراهيم  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   9639 ورقم قيد   50225  محل فرعى  عن 

محطة بنزين  بجهة محافظة بنى سويف الزيتون ملك/ احمد محمد امام ابراهيم

12 - خالد محمد مندي عبدالعال  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   9608 ورقم قيد   84874  محل فرعى  

عن تعديل النشاط بجعله / تجارة ملبس اطفال وتجارة اقمشة حريمي  بجهة محافظة بنى سويف ش المغربي ) روعة 

( ملك سامية محمد سيد

13 - رمضان احمد سالم ابوالحسن  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   9659 ورقم قيد   84509  محل فرعى  

عن مخزن تجارة بقالة مواد غذائيه  بجهة محافظة بنى سويف نزله المشارقه ملك/ عبير على محمد على

14 - حماده حسين عبداللطيف عبدالقادر  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   9684 ورقم قيد   84915  محل 

فرعى  عن مخزن لتجارة البقالة  بجهة محافظة بنى سويف النويره عزبه تمام كساب ملك/ حسين عبداللطيف عبدالقادر 

حسانين

15 - منال شحاته محمد عبدالكريم  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   9687 ورقم قيد   85135  محل فرعى  

عن تجاره ملبس جاهزه  بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن لتجاره الملبس الجاهزه الكائن بناحيه تزمنت 

الشرقيه مدخل البلد-ملك/عمرو عبدالصمد سالم محمد

16 - عزت حسن محمد همام  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   9756 ورقم قيد   49470  محل فرعى  عن 

ثلجة حفظ الخضراوات والفاكهة  بجهة محافظة بنى سويف اشمنت ملك/ محمود حسن محمد همام

17 - عزت حسن محمد همام  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   9758 ورقم قيد   49470  محل فرعى  عن 

توريدات عامة وتوريدات غذائية  بجهة محافظة بنى سويف اشمنت ملك/ دعاء ربيع سعد محمد

18 - احمد رجب محمد احمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9832 ورقم قيد   60554  محل فرعى  عن 

تجارة احذيه  بجهة محافظة بنى سويف ش عبد السلم عارف ش سعد سليمان ملك/ السيد امام عبد العزيز

Page 42 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

19 - عبدا معتز عبدالعظيم محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9829 ورقم قيد   68735  محل فرعى  

عن تجارة مواد غذائيه وادخنه  بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن مواد غذائيه وادخنه الكائن شارع دار 

المسنين الحمرايا ملك/ وليد احمد احمد عبدالجواد

20 - محمود محمد محمود على  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9823 ورقم قيد   85220  محل فرعى  

عن بيع قطع غيار المخابز البلدى  بجهة محافظة بنى سويف تزمنت الشرقيه 6 مساكن محى الدين بملك وليد محمد 

مصطفى احمد

21 - محمود محمد محمود على  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9823 ورقم قيد   85220  محل فرعى  

عن بيع قطع غيار المخابز البلدى  بجهة محافظة الجيزة بهيت

22 - سامى احمد عبدالحميد خميس  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   9900 ورقم قيد   54564  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزة  بجهة محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن تجاره ملبس الكائن بناحيه اها العجوز-ملك/سهام 

عبدا سلومه

23 - وليد رمضان احمد عبدالجواد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   10008 ورقم قيد   53021  محل 

فرعى  عن مخزن لتجاره الدوات الصحيه  بجهة محافظة بنى سويف الدوالطه ملك/ هيثم فاروق سعيد

24 - فاطمة عيد عرفات احمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   10087 ورقم قيد   58151  محل فرعى  

عن  مخزن )1 ( لتجارة الداوات المنزلية  بجهة محافظة بنى سويف الغمراوي 8 ش النمارس ملك منال شعبان علي

25 - فاطمة عيد عرفات احمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   10096 ورقم قيد   58151  محل فرعى  

عن تجارة ادوات منزليه  بجهة محافظة بنى سويف ش النمارس الغمراوي ملك عامر عبدالعظيم علي

26 - صلح بهيج حمدا عطية  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   10057 ورقم قيد   78426  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عمومية بعد الحصول علي التراخبص اللزمة  بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب شرق النيل 

ملك محمد بهيج حمدا

27 - عبدالتواب معبد عبدالحكم عبدالفضيل  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   10181 ورقم قيد   85328  

محل فرعى  عن مخزن لتجاره البقاله  بجهة محافظة بنى سويف بنى هانى ملك/ معبد عبدالحكم عبدالفضيل حسن

28 - منى فارس عبدالحميد احمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   10239 ورقم قيد   55294  محل فرعى  

عن تجارة علفه  بجهة محافظة بنى سويف قرية المل شرق النيل ملك/ عماد رشاد عويس عبداللطيف

29 - محمود حسني محمود محمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   10233 ورقم قيد   85193  محل فرعى  

عن تجارة مواد غذائية  بجهة محافظة بنى سويف سنور ملك حسني محمود محمد

30 - احمد محمد مجاهد احمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   10336 ورقم قيد   57687  محل فرعى  

عن تجارة مواد غذائية باالجملة  بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب بملك/ محمد احمد جمعه

31 - جمال عبدالعظيم عبدالرحمن عبدالفضيل  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   10330 ورقم قيد   79300  

محل فرعى  عن مخزن بيع مفروشات واجهزة كهربائية وادوات منزلية  بجهة محافظة بنى سويف منشأة الحاج ملك/ 

سيد عبدالرحمن عبدالفضيل

32 - محمود حسني محمود محمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   10295 ورقم قيد   85193  محل فرعى  

عن اضافة نشاط تعبئة و تغليف السكر و الرز مع مخزن لتجارة المواد الغذائية و تجارة مواد غذائية  بجهة محافظة 

بنى سويف سنور ملك مجدي مصطفي رضوان

33 - سيد محمد محمد ابوعقل  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   10384 ورقم قيد   75901  محل فرعى  

عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله .  بجهة محافظة بنى سويف ش صلح سالم بجوار كلية التربية 

القديمه اول طريق احمد وهبه  ملك/ سيد محمد محمد ابوعقل

34 - هشام سامي ابراهيم فرج  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   10361 ورقم قيد   85395  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير وتوريدات العموميه وتجارة وتصنيع الدوات واللوازم الكهربائية وتصنيع اللوحات الكهربائية 

بكافة انواعها ومقاستها  بجهة محافظة القاهرة 3 ح اسكندر حبيب من شارع جزيرة بدران

35 - هشام سامي ابراهيم فرج  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   10361 ورقم قيد   85395  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير وتوريدات العموميه وتجارة وتصنيع الدوات واللوازم الكهربائية وتصنيع اللوحات الكهربائية 

بكافة انواعها ومقاستها  بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب - وحدة رقم 56 بقطاع الصناعات الهندسية - المنطقة 

الصناعية - ملك / الهيئة العامة للتنمية الصناعية
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قيود الشركات

1 - شركة نجاه عويس محمود وشريكها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    9190 ورقم قيد  84984    مركز عام  عن تجارة بقاله  بجهة محافظة بنى سويف الحمام ملك/ نجاه 

عويس محمود

2 - شركه حنان فتحى محمود احمد وشريكتها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    9297 ورقم قيد  85027    مركز عام  عن بقاله تموينيه  بجهة محافظة بنى سويف ونا القس  

ملك/ ناديه على عبدالحليم على

3 - شركة فتحي عبدالعظيم احمد وشركاه شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    9361 ورقم قيد  85064    مركز عام  عن مكتب مقاولت عمومية اعمال متكاملة وتوريدات 

عمومية عدا توريد العمالة والكمبيوتر  بجهة محافظة بنى سويف جزيرة المساعدة- ملك/ فتحي عبدالعظيم احمد

4 - شركه محمود ابوسريع محمود ابوسريع وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    9388 ورقم قيد  85079    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عموميه واعمال 

متكامله عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة بنى سويف 

زاويه المصلوب ملك/ ابوسريع محمود ابوسريع

5 - شركه مصطفى محمد قرنى جنيدى وشريكه احمد محمد نجيب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    9487 ورقم قيد  85114    مركز عام  عن توريدات عموميه عدا توريد العماله 

وعدا الكمبيوتر  بجهة محافظة بنى سويف اشمنت ملك/ احمد محمد نجيب محمود

6 - شركة / محمد عبدالعال هاشم وشريكته شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    9516 ورقم قيد  85130    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريدات عدا توريد العمالة و بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة بنى سويف ش عمر بن الخطاب خلف الوحدة المحلية قاي ملك 

زينب سيد حسين

7 - مجدي طه سيد شعبان وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    9581 ورقم قيد  85147    مركز عام  عن مقاولت عمومية / اعمال متكاملة  بجهة محافظة بنى 

سويف شقة رقم 25 برج الكوثر ش عبدالسلم عارف ملك احمد مجدي طه

8 - وائل عطية ا عبدالجيد عبدالكريم وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    9780 ورقم قيد  85202    مركز عام  عن استغلل مصنع لصهر و سبك 

وتصدير اللومنيوم و تصنيع منتجات اللومنيوم المتنوعة وقطاعات اللومنيوم  بجهة محافظة بنى سويف قطعة 

الرض رقم 14 و 28 بقطاع الصناعات الهندسية بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي ملك محمد محمد علي 

درويش

9 - شركة اسلم عويس عبدالتواب عبدالصمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    9860 ورقم قيد  85234    مركز عام  عن مقاولت عمومية - اعمال متكاملة 

بعد الحصول على الترخيص اللزمه  بجهة محافظة بنى سويف ونا القس ملك / احمد عويس عبدالتواب 

عبدالصمد

10 - شركة احمد جمال شعبان محمد ومحمود جمال شعبان محمد شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    9957 ورقم قيد  85264    مركز عام  عن تجارة اخشاب  بجهة محافظة بنى 

سويف شرق النيل قطعه رقم 12 منطقة الصناعات الخفيفه ملك/ عبدالوهاب عبدالعبود عبدالوهاب

11 - سعيد حسن قرنى وهبه وشركاه شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    10059 ورقم قيد  85300    مركز عام  عن مقاولت عمومية - اعمال متكاملة وتوريد الخرسانه 

الجاهزه وتوريدات عموميه وتوريد مواد البناء والمزدات فيما عدا توريد العماله .  بجهة محافظة بنى سويف 

الحى الول قطعه رقم 211 مجاورة خامسه ملك/ عماد الدين عبدالعزيز عبدالوهاب

12 - علء الدين محمد عبدالعزيز وشركاه شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    10111 ورقم قيد  85317    مركز عام  عن توريدات و مقاولت عمومية / اعمال متكامله عدا 

توريد العمالة و بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة بنى سويف ابويط ملك شعبان احمد 

مخلوف
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13 - شركة وليد جمال محمود وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    10123 ورقم قيد  85322    مركز عام  عن الستيراد و التصدير السلع المصرح بها من الحكومة 

وتجارة مستلزمات كافيهات - مواد غذائية اداوات منزلية - مواد سباكه - مواد سماد - مواد زراعية  بجهة 

محافظة بنى سويف بهبشين ملك محمود جمال محمود

14 - شركة حسني احمد سيد عثمان وشركاه شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    10279 ورقم قيد  85370    مركز عام  عن كافتيريا و سوبر ماركت  بجهة محافظة بنى 

سويف الزرابي ملك احمد محمود سيد

15 - شركه رجب رضوان محمد حسن وشريكه سمحان رضوان محمد حسن شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    10284 ورقم قيد  85372    مركز عام  عن 

تجارة ملبس جاهزه  بجهة محافظة بنى سويف شارع احمد عرابى ملك/عزالعرب محمد عبدالجواد

16 - شركة فارس يوسف عوض وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    10339 ورقم قيد  85390    مركز عام  عن بيع وصيانة وتركيب وتوريد وتشغيل اللعاب الترفيهية  

بجهة محافظة بنى سويف بياض العرب ش الورش ملك/ فارس يوسف عوض
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فروع الشركات

1 - اميره فرغلي احمد وشريكها   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    8929 ورقم قيد   82553   فرعى  

عن خدمات رجال العمال ) تليفون وفاكس ( صناعة الملبس الجاهزة خدمات وصيانة الهاتف المحمول وخدمات 

وصيانة الجهزة الطبية وخدمات وصيانة الجهزة المنزلية  بجهة محافظة بنى سويف 31 بالمنطقه الصناعيه 

الخفيفه - مركز بني سويف الجديده

2 - شركة النور للبصريات   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    9078 ورقم قيد   84936   فرعى  عن 

القيام بتجهيز كافة المستلزمات الطبية الخاصه بالبصريات ولها ان تقوم بصناعة العدسات والشنابر و تجهيز كل ما 

يختص بها و شطف الزجاج لغراضها  بجهة محافظة بنى سويف عقار رقم )1( برج اركاديا شارع صالح ايوب 

بني سويف - محافظة بني سويف

3 - ل يوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    9078 ورقم قيد   84936   فرعى  عن القيام بتجهيز 

كافة المستلزمات الطبية الخاصه بالبصريات ولها ان تقوم بصناعة العدسات والشنابر و تجهيز كل ما يختص بها و 

شطف الزجاج لغراضها  بجهة محافظة بنى سويف عقار رقم )1( برج اركاديا شارع صالح ايوب بني سويف - 

محافظة بني سويف

4 - ل يوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    9078 ورقم قيد   84936   فرعى  عن القيام بتجهيز 

كافة المستلزمات الطبية الخاصه بالبصريات ولها ان تقوم بصناعة العدسات والشنابر و تجهيز كل ما يختص بها و 

شطف الزجاج لغراضها  بجهة محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / الكيلو 24 طريق اسكندرية القاهرة 

الصحراوي مرغم - قسم

5 - شركة النور للبصريات   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    9078 ورقم قيد   84936   فرعى  عن 

القيام بتجهيز كافة المستلزمات الطبية الخاصه بالبصريات ولها ان تقوم بصناعة العدسات والشنابر و تجهيز كل ما 

يختص بها و شطف الزجاج لغراضها  بجهة محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / الكيلو 24 طريق 

اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم - قسم

6 - شركة زينب رمضان على على وشريكها   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    9968 ورقم قيد   

56039   فرعى  عن فرع لبيع زيوت وشحوم السيارات  بجهة محافظة بنى سويف طريق الفيوم الجديد بجوار 

مدرسة الصفوة بملك/ ميخائيل عبدالملك يعقوب عبدالملك

7 - اويل اكسبريس سيرفس   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    9968 ورقم قيد   56039   فرعى  عن 

فرع لبيع زيوت وشحوم السيارات  بجهة محافظة بنى سويف طريق الفيوم الجديد بجوار مدرسة الصفوة بملك/ 

ميخائيل عبدالملك يعقوب عبدالملك

8 - شركة زينب رمضان على على وشريكها   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    9973 ورقم قيد   

56039   فرعى  عن فرع لبيع زيوت وشحوم السيارات  بجهة محافظة بنى سويف شارع بورسعيد أول طريق 

الفيوم القديم بملك/ محروسة احمد عبدالعزيز احمد

9 - اويل اكسبريس سيرفس   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    9973 ورقم قيد   56039   فرعى  عن 

فرع لبيع زيوت وشحوم السيارات  بجهة محافظة بنى سويف شارع بورسعيد أول طريق الفيوم القديم بملك/ 

محروسة احمد عبدالعزيز احمد

10 - شركة مزارع المدينة المنورة للدواجن   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    10023 ورقم قيد   

85291   فرعى  عن انشاء وتشغيل مزارع لنتاج البيض وتربية وتسمين الدواجن واستيراد اللت ومعدات 

المزارع بجميع انواعها واستيراد خامات العلف ولوازم المزارع عموما  بجهة محافظة بنى سويف الموافقة 

على افتتاح فرع بالعنوان التالى/ ميدوم خارج زمام هرم ميدوم بملك /محمود رشاد حمزه احمد

11 - حمزة رشاد حمزة وشريكه محمود رشاد حمزة   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    10023 ورقم 

قيد   85291   فرعى  عن انشاء وتشغيل مزارع لنتاج البيض وتربية وتسمين الدواجن واستيراد اللت 

ومعدات المزارع بجميع انواعها واستيراد خامات العلف ولوازم المزارع عموما  بجهة محافظة بنى سويف 

الموافقة على افتتاح فرع بالعنوان التالى/ ميدوم خارج زمام هرم ميدوم بملك /محمود رشاد حمزه احمد
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12 - شركة مزارع المدينة المنورة للدواجن   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    10023 ورقم قيد   

85291   فرعى  عن انشاء وتشغيل مزارع لنتاج البيض وتربية وتسمين الدواجن واستيراد اللت ومعدات 

المزارع بجميع انواعها واستيراد خامات العلف ولوازم المزارع عموما  بجهة محافظة الجيزة خارج زمام 

جرزا

13 - حمزة رشاد حمزة وشريكه محمود رشاد حمزة   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    10023 ورقم 

قيد   85291   فرعى  عن انشاء وتشغيل مزارع لنتاج البيض وتربية وتسمين الدواجن واستيراد اللت 

ومعدات المزارع بجميع انواعها واستيراد خامات العلف ولوازم المزارع عموما  بجهة محافظة الجيزة خارج 

زمام جرزا

14 - حنان السيد حافظ الطحان وشركائها   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    10390 ورقم قيد   

85405   فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لنتاج جميع انواع الفحم النباتى واعادة تدوير مخلفات الفخم النباتى 

وتجارة وتوزيع وتوريد وتعبئة وتغليف جميع انواع المواد الغذائية ومكملته والتصدير  بجهة محافظة الجيزة 

قطعة 5 - مخازن الشباب 300 متر - المنطقة الصناعية -

15 - حنان السيد حافظ الطحان وشركائها   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    10390 ورقم قيد   

85405   فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لنتاج جميع انواع الفحم النباتى واعادة تدوير مخلفات الفخم النباتى 

وتجارة وتوزيع وتوريد وتعبئة وتغليف جميع انواع المواد الغذائية ومكملته والتصدير  بجهة محافظة بنى سويف 

وحدات رقم ) 127, 128 ( بالمنطقه الصناعيه بمجمع ) بياض العرب ( بمحافظة بنى سويف

Page 48 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - جوزيف لويس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   37082 قيد فى 04-07-2000 برقم ايداع  2110 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

2 - جيهان فهمي فانوس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   43300 قيد فى 06-06-2005 برقم ايداع  1750 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

3 - ام محمد ابوسيف علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   43964 قيد فى 01-10-2005 برقم ايداع  3521 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

4 - على محمود هاشم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   54324 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  11724 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

5 - ناصر سيد جوده علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   54860 قيد فى 18-11-2015 برقم ايداع  3391 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

6 - شعبان محمد سيد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   57831 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع  1336 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

7 - محمود محمد عزوز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58965 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع  4085 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

8 - حسين محمد فوزى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66327 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع  3418 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

9 - سعيد محمد كريم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   68053 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع  6586 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

10 - محمود عبدالوهاب عبدالجيد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   73047 قيد فى 26-10-2020 برقم 

ايداع  6634 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

11 - عيد كمال كامل قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76945 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  5863 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

12 - محمد متولي فراج متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   77151 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع  6194 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

13 - سعيد عوض ا قرني علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   78879 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  9219 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

14 - ياسمين شعبان طه فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   79191 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  9723 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

15 - علء محمد حسن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   80290 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  11597 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

16 - حسام منصور حمدى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   82290 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

1366 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

17 - جمال كليب سيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   82690 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  2478 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

18 - سيد عايدين عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83447 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع  

4489 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

19 - نجاه عويس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   41600 قيد فى 24-01-2004 برقم ايداع  274 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

20 - احمد قرنى سعدى عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59605 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع  

5654 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

21 - ناديه حسين سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62367 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع  4916 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة
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22 - احمد على عبداللطيف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   66046 قيد فى 28-03-2019 برقم ايداع  2837 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

23 - ايهاب هلل ابراهيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66259 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع  3260 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

24 - محمد محمود قرنى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   69205 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  8929 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

25 - طه انور طه محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69207 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  

8931 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

26 - محمد ابراهيم حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   71920 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع  4214 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

27 - احمد سعيد سيد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   72530 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  5535 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

28 - فارس عيد بكري سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75148 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع  2251 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

29 - محمد صادق سيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77193 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  

7127 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

30 - وفاء ربيع يسن قيناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78514 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  8594 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

31 - فوزيه شاكر محمد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   33908 قيد فى 26-05-1998 برقم ايداع  1374 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

32 - مصطفي كامل فريد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52033 قيد فى 27-05-2013 برقم ايداع  1274 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو صحيفة القيد للوفاة

33 - باسم شوقى اسكندر بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   58627 قيد فى 16-07-2017 برقم ايداع  3296 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

34 - رجب محمد على عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61165 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  2126 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

35 - احمد جابر محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   63588 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع  7347 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

36 - اسلم محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64044 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  8243 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

37 - هناء محمد عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68385 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع  7257 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

38 - عواد محمد احمد عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68620 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع  7757 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

39 - محمود نايف مجاور عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69833 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  

255 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

40 - موسي معوض راشد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   73467 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  

7506 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

41 - اسماء عارف زاهر عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   77724 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  7278 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

42 - محمد احمد فتحى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78236 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  8133 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

43 - صفاء فوزى سيد فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   78627 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  8776 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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44 - فتحى رمضان كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78686 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع  8890 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

45 - شعبان محمد طه حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   80269 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  11562 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

46 - محمد سيد حمدى عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   80766 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

12403 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

47 - محمد محمود نادى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   80856 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  12556 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

48 - شعبان عبدالعظيم عبدالمقصود مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81030 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

12808 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

49 - سعيد عصفور يسر علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   81205 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

13093 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

50 - عزه علي محمود عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   81355 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  13328 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

51 - فاطمه ابراهيم عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82565 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

2154 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

52 - عبدا رمضان عبدا صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم   83177 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  

3790 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

53 - حسن فتحي حامد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   54042 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع  1205 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

54 - حنان محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55056 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع  3849 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

55 - نادية صالح عزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   59262 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع  4792 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

56 - رمضان سعد ابراهيم عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62224 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع  

4576 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

57 - عبدا حامد عبدالعزيز درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   63457 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع  

7080 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

58 - نواره حسنى محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   64844 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع  462 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

59 - اسلم قرني قطب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   74670 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع  1163 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

60 - احمد محمد بلل حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76369 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع  4762 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

61 - منى احمد عبدربه جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76942 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  5859 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

62 - محمد ثابت عبدالمقصود عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80492 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

11957 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

63 - حسين احمد عبدالسلم عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   81868 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  

3798 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

64 - حسين احمد عبدالسلم عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   81868 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  

285 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

65 - مريم دانيال راغب عجايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55930 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع  1827 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة
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66 - عمر عبدالمنعم خضر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73569 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع  

7716 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

67 - قياتى احمد حسين صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   79717 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  10596 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

68 - شيماء جنيدي ابوسريع محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   81656 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

13867 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

69 - جميلة صابر حلفايه مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   82801 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2781 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

70 - شعبان سالم عشماوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   49604 قيد فى 03-07-2011 برقم ايداع  1894 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

71 - سيد يوسف زارع مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57199 قيد فى 21-12-2016 برقم ايداع  5175 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

72 - عبير فاروق ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58948 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع  4057 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

73 - صبرى يوسف صبرى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   63518 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع  

7193 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

74 - احمد عصام عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69051 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع  8599 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

75 - علي حسين محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70926 قيد فى 01-06-2020 برقم ايداع  2505 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

76 - اماني ربيع طه سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76333 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع  4687 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

77 - اشرف عصام محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   78075 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  7843 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

78 - محمد حسين سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78114 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  7915 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

79 - وليد محمد قياتى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78435 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  8464 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

80 - عدنان محمود محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   79401 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  10057 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

81 - خالد عبد العظيم فهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   80706 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  

12300 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

82 - ربيع جمعه فتحى مقبول  تاجر فرد سبق قيده برقم   80900 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  80900 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

83 - عماد احمد ابوالخير حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   82494 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  1924 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

84 - جمال محمد احمد بدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   82720 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  2577 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

85 - اسعد ناجي عبدالمعتمد طلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   83062 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  

3491 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

86 - شنوده فهيم عبدا معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   51074 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع  2394 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

87 - احمد رفاعى حسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55618 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع  1011 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره
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88 - حسام سيد كمال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63880 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع  7914 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

89 - هشام على عويس عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   67836 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  6159 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

90 - اسلم جمال عيد امبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69268 قيد فى 03-12-2019 برقم ايداع  9056 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

91 - عاليه محمود عبداللطيف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   71574 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع  

3588 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

92 - عصام ممدوح رشدى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   75899 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  

6001 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 6001 لسنة 

2022 عن نشاط حظيرة مواشي

93 - محمود حسن محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   76413 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع  

4857 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

94 - ربيع جلل رمضان قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   77163 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع  6218 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

95 - نجلء حسين محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   77253 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  6369 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

96 - مصطفى مسعود بهيج مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   77476 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  

6825 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

97 - كريم محمد صلح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78573 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  8693 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

98 - زينب محمود حويحى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   79356 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

9991 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

99 - عماد احمد عويس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79695 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  10564 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

100 - احمد عيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80529 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  12022 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

101 - رحاب علي نورالدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81830 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  205 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

102 - محمد جمعه خميس جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81901 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  367 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

103 - محمود محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82096 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  795 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

104 - احمد ابوبكر حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82617 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  2288 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

105 - احمد محمد احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   82618 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  2290 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

106 - حماده عبدا محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82724 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  2590 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

107 - هويدا محمد ابوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83013 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  3347 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

108 - حنان محمد صالح جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   83029 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  3383 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

109 - عبدالرحيم عبدالسلم عبدالحفيظ سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83446 قيد فى 04-04-2022 برقم 

ايداع  4488 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

Page 53 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

110 - عبير طارق على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   83754 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  5278 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

111 - سعيد علي مرسي احمد ) المرسي لنقل البضائع (  تاجر فرد سبق قيده برقم   84628 قيد فى 

17-07-2022 برقم ايداع  8201 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

112 - احمد صالح محمد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65358 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع  

1493 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

113 - ثابت حسن عبدالعليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70784 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع  

2217 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

114 - مصطفى محمود عبدالحليم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71441 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع  

3296 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

115 - ايمان رمضان شعبان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76458 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع  

4955 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

116 - هارون سامي هارون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78020 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  

7760 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

117 - نجوى عويس محمود عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   78528 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

8610 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

118 - صباح سليم يوسف جادالمولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   79518 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

10241 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

119 - محمد ناصر عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80198 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

11419 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

120 - ابراهيم فتحي ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   82898 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

3027 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

121 - صالح عويس محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   83410 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  

4385 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

122 - عبدالحميد سيد عبدالحميد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   83859 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع  

5625 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

123 - عمر يونس عبدالتواب يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   84384 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  

7360 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

124 - نجيه حسن عبدا جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   40635 قيد فى 23-04-2003 برقم ايداع  1289 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

125 - عماد محمد محروس حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   51975 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع  

3755 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 3755 لسنة 

2019

126 - تامر محمد كامل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   56697 قيد فى 27-09-2016 برقم ايداع  3730 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

127 - احمد راضى عبدالفتاح جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم   57513 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع  

534 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

128 - محمود عويس قرنى كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   57612 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع  788 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

129 - طه شعبان طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65203 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  2651 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

130 - نجلء ابوالخير جبالى سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   67276 قيد فى 17-07-2019 برقم ايداع  

5133 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

131 - محمد محمد عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74475 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  

782 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو
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132 - محمد محمد عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74475 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  

1667 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 1667 لسنة 2021

133 - شريف محمد امبابي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   74967 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع  1852 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

134 - شريف محمد امبابى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   74967 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  3015 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل غلق الرئيسي الخر بناحية مدينة بني سويف الجديدة ملك 

ريمون حلمي عبدالملك

135 - صدام عبدالفضيل عبدا عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75609 قيد فى 13-04-2021 برقم 

ايداع  3229 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

136 - رمضان رفاعى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   76678 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع  

5350 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

137 - محمد رجب عبد المعز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76774 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع  

5529 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

138 - سيد محمد عبد الصمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   78619 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

8767 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

139 - عبدا رجب محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79912 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

10899 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

140 - محمد جابر عبدالقادر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   79914 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

10906 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

141 - احمد عشري محمد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80111 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

11283 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

142 - هشام سيد نصر داهش  تاجر فرد سبق قيده برقم   80458 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  11875 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

143 - بيتر عماد شكرى فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم   81979 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  524 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

144 - محروس فهيم برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   82596 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  2222 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

145 - هاله صابر احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   82609 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  2254 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

146 - لفي مسلم فريج سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   44188 قيد فى 28-11-2005 برقم ايداع  4257 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

147 - امل رجب بركات جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56789 قيد فى 13-10-2016 برقم ايداع  4085 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

148 - حماده محروس عبدالسلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60173 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع  

90 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

149 - محيسن حسان فيصل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66923 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع  

4443 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

150 - راضي مجدي راضي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   72462 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع  

5370 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

151 - فايزة احمد عبدالرازق عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   73559 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع  

7701 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

152 - حنان سلم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   75784 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  3557 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

153 - ثناء محمد محروس حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   78708 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  

8934 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا
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154 - عبدالرحمن احمد تمام سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   79267 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

79267 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

155 - احمد سيد محمد درويش مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   80082 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

11239 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

156 - احمد جمعه عويس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80248 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

11522 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

157 - يوسف جمال سيد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80473 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

11899 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

158 - سلوى زايد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   81444 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  13486 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

159 - سعيد ابراهيم سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   81668 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

13894 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

160 - احلم حسن عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   83931 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  5875 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

161 - محمد محمد عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84550 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

7977 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

162 - حسن محمد علي عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26895 قيد فى 05-09-1988 برقم ايداع  

1598 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

163 - محمد احمد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46775 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

13847 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 13847 عن 

نشاط مقاولت عمومية واعمال متكاملة وتوريدات عامه واستيراد وتصدير

164 - محمود مختار علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50519 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع  3957 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 3957 لسنة 2021

165 - احمد محمود حنفي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   56866 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  

3476 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل إنهاء نشاط الفرع

166 - طه محمد طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57032 قيد فى 23-11-2016 برقم ايداع  4740 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

167 - ربيع بدوى امام عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61006 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع  

1785 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

168 - رجب محمد ابراهيم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   62792 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع  

5762 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

169 - سمره سيد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66077 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع  2903 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

170 - زكريا محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67920 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  6317 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

171 - سعيد نادى حلمى توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   72845 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  6198 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

172 - محمد صالح ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   75121 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع  

2181 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

173 - محمد عاشور محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76646 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  

5295 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

174 - احمد كمال محمد حسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77551 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع  6973 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

175 - عفاف عادل بكري مايز  تاجر فرد سبق قيده برقم   78250 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  8155 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره
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176 - اسماء شعبان عبد الجيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80279 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  

11575 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

177 - احمد علي عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80444 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  11851 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

178 - عيد عبدالعظيم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   81147 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  13000 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

179 - مصطفى عبدالونيس عبدالرازق جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   81233 قيد فى 13-12-2021 برقم 

ايداع  13136 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

180 - احمد محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81849 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  245 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

181 - ربيع رجب عبدالعال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   82133 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  909 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

182 - شهاب عدلى ابراهيم امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   83360 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  4277 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

183 - احمد عبدالمنعم محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   83629 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  

4938 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

184 - محمود حسنى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84348 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  

7239 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب تاشير رقم 4122 في 2022/8/16 سجل 

تجاري غرفة القاهرة المميز تم الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 7239 لسنة 2022

185 - احمد سمير محمد رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   59292 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع  4878 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

186 - فتح ا فتحى عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60539 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع  841 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

187 - على سيف ا عبدالحميد عبدالمجيد ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   65245 قيد فى 2019-02-12 

برقم ايداع  1253 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

188 - فاطمه مسعود على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   67749 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  6007 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

189 - محمد حسنى محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   71245 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع  

2933 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

190 - احمد عاطف محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71450 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  3311 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

191 - هدى محمد عبدالوهاب عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74899 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  

1692 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

192 - محمد احمد عطوه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77698 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  7240 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

193 - رمضان رشاد شيمى ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   79751 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

10646 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

194 - سيد فتحى عويس علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   79997 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  11072 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

195 - ايمن محمد على يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   80327 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  11650 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

196 - سيد عبدالنبى دسوقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80825 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  

12512 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

197 - محمد رجب مرداش محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81678 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

13921 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة
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198 - محمد معروف نادى جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   82777 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

2741 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

199 - ندا كمال كامل مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   82868 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  2948 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

200 - ايمان جابر قرنى جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84422 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع  7508 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

201 - امال بكري سيد احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   42321 قيد فى 05-09-2004 برقم ايداع  

2559 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

202 - صالح حزين مطاوع غندور  تاجر فرد سبق قيده برقم   43782 قيد فى 30-08-2005 برقم ايداع  

3022 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

203 - مصطفى حمدى عبدالستار حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   49620 قيد فى 06-07-2011 برقم ايداع  

1931 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

204 - صبري خميس عبدالحميد ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   52251 قيد فى 27-10-2013 برقم ايداع  

1967 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

205 - امين قرني امين معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   53153 قيد فى 21-09-2014 برقم ايداع  2044 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

206 - مصطفى علي عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55247 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع  

221 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

207 - جمعه عطا عبده على  تاجر فرد سبق قيده برقم   68336 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع  7165 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

208 - هدي رمضان عبدالجليل عبدالحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   72898 قيد فى 18-10-2020 برقم 

ايداع  6343 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

209 - جمال عبدالمعطى ابراهيم امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   74092 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

8779 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

210 - خالد عبد المنعم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   74142 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع  

7472 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب تاشير رقم 9880 في 2022/8/21 

والمودع برقم 7472 لسنة 2022 والكائن بناحية الزهري بندر بني سويف ملك/ عبدالمنعم محمد ابراهيم

211 - محمود عبدالحق قرنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   74264 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع  

322 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

212 - بطه عويس محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   77073 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  6080 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

213 - سعديه علي خليفه عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78071 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  

7839 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

214 - شعبان شحاته سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   80251 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

11528 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

215 - الهام فارس عويس قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80613 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

12165 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

216 - جل محمد عبدالحميد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   83456 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع  

4504 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

217 - منى سعيد عباس عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   85038 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع  9311 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

218 - احمد فرحان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31584 قيد فى 10-04-1996 برقم ايداع  763 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

219 - محمود حسن محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   56848 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع  4220 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو
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220 - ابراهيم عبدالستار توفيق عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   62543 قيد فى 09-08-2018 برقم 

ايداع  5274 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

221 - سوزان ماهر جمعه عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   63358 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع  

6872 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

222 - محمود احمد عبدالخالق محمد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64985 قيد فى 27-01-2019 برقم 

ايداع  740 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

223 - سعيد محمد رضوان عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67767 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  

6039 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

224 - احمد عبدا طلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72551 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع  55863 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

225 - محمد على حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   73623 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  7840 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

226 - سيد محمد عبدالحكم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73635 قيد فى 03-10-2020 برقم ايداع  

7862 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

227 - احمد فرج احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74506 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع  843 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

228 - شعبان محمد وربي مرزبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   74859 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع  

1583 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

229 - بسام محمود سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76047 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع  4103 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

230 - اسماء احمد كامل عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77989 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  

7694 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

231 - شعبان طنطاوى سعد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79130 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

9610 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

232 - سارا حسن عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79330 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  9949 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

233 - سامى مسعد دخيل عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   80068 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

11216 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

234 - جهاد حنفى شعبان مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80676 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  12258 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

235 - احمد كمال احمد محمد عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   80924 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

12661 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

236 - محمد الدينارى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81440 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

13479 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

237 - اشرف محمد عويس على  تاجر فرد سبق قيده برقم   82608 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  2246 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

238 - رباب فتحى عبدالغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   83608 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  

4895 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

239 - ولء عبدالنبي عبدالمنعم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   83757 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  

5291 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

240 - ناصر حسين محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84872 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع  

8879 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

241 - محمود رمضان شعبان عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   59888 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع  

6343 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا
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242 - سيد اشرف سيد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66030 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع  

2796 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

243 - محمد مصطفى وهبه طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   71446 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

3307 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

244 - سلمى حسن محمد منيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   73464 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  7502 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل عتزال التجارة نهائيا

245 - كامل مصطفي مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77237 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

6341 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

246 - محمود محمد مفتاح عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82799 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2777 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

247 - نرجس سمير جاب ا عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   83249 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  

3970 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

248 - عبداللطيف على محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48184 قيد فى 11-01-2010 برقم ايداع  

68 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

249 - فرج احمد حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   49663 قيد فى 13-07-2011 برقم ايداع  2013 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

250 - ربيع عبدالرحمن عبدالعليم جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   52699 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع  

921 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

251 - احمد طه محمد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58470 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع  2907 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

252 - محمود كيلنى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   58644 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع  

3343 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

253 - احمد عاطف احمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   60719 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع  

1208 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

254 - عمرو احمد عبدالمحسن عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63216 قيد فى 08-10-2018 برقم 

ايداع  6611 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

255 - فاطمه مصطفى يونس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   63852 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  

7858 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

256 - صفيه محجوب طه شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   64752 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع  296 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

257 - جمعه محمد عبدا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   69043 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع  8590 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

258 - سعاد عزت عبدا اسحاق  تاجر فرد سبق قيده برقم   70827 قيد فى 12-05-2020 برقم ايداع  

2296 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

259 - ربيع كامل صبحي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72340 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  5091 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

260 - شعبان احمد كردى عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   72422 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع  

5279 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

261 - سيد محمد سيد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   74833 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  1512 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

262 - رومانى فؤاد سعد غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   78700 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  8919 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

263 - احمد عادل عيد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   84952 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  9124 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

Page 60 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

264 - محمد جابر عبدا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   85067 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع  9365 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

265 - اسماعيل صادق محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48813 قيد فى 29-09-2010 برقم ايداع  

2270 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

266 - كوثر محمد مجدى محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64021 قيد فى 27-11-2018 برقم 

ايداع  8201 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

267 - محمد عبد العليم رجب عبد الرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم   71682 قيد فى 22-07-2020 برقم 

ايداع  3784 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل حل للوفاة

268 - علم فتحى على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75906 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع  3817 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

269 - فارس بدوى شفيق عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75924 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع  

3867 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

270 - ربيع محمد عباس عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   76083 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع  4194 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

271 - محمد احمد فارس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76914 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  5809 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

272 - ياسمين عليان عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78099 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  

7888 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

273 - نعمه فرج عبدالرحمن خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   78542 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  

8635 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

274 - راويه زكريا رمضان سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   79352 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

9987 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

275 - محمد كامل سلمه عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79561 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  10312 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

276 - عبدالعليم عبدالفتاح شعبان راضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   79562 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

10313 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

277 - عبد القادر خليل ابراهيم عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   79788 قيد فى 24-10-2021 برقم 

ايداع  10705 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

278 - احمد ابراهيم محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   80225 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

11474 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

279 - سعدية عيد عبدالرحمن جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80391 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

11762 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

280 - شعبان رمضان امين عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   80788 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

12442 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

281 - عمرو حمدى عبدالحليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   81362 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

13344 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

282 - رضا عبدالوهاب طه جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   81596 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

13751 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

283 - رضا عبدالوهاب طه جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   81596 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

13751 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

284 - احمد يحيي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50702 قيد فى 10-05-2012 برقم ايداع  1455 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

285 - فتحى زكى محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52962 قيد فى 24-07-2014 برقم ايداع  1578 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل لوفاته
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286 - علء رجب معوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53694 قيد فى 26-01-2015 برقم ايداع  262 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

287 - محمود جمعه احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63227 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع  6643 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

288 - معوض سعيد ابراهيم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   64031 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  

8222 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

289 - احمد محمد شحاته عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   69024 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع  8541 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

290 - عويس نادى على جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71738 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  3863 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

291 - حماده سعد مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71748 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

3891 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

292 - علي عيد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72103 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  4611 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

293 - راندا محمود عبدالكريم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   74698 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع  

1204 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

294 - محمود ابراهيم عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78227 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

8120 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

295 - بدوى احمد عبدالعزيز مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78991 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

9402 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

296 - ناديه توفيق عبدالصمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   80928 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

12665 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

297 - اسامه طه محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82406 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  1686 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

298 - عمرو ناصر عبدالعاطى قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   83647 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  

4992 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

299 - سيد خميس عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83830 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  5514 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

300 - عيشه سعيد حسان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52857 قيد فى 19-06-2014 برقم ايداع  1348 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

301 - ايمن محمد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   58666 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع  3381 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

302 - ذوزو مجدى جابر عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63325 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع  

6807 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

303 - نورا سيد محمود محمود سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   73400 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

7364 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

304 - امال عبدا عبدالعزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   73563 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع  

7706 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

305 - سعاد احمد جنيدى رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   73629 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  7852 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

306 - احمد عبدا احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74257 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع  307 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

307 - حمدى رجب قرنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77325 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع  6508 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

Page 62 of 104 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

308 - سيده سعد قرني عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   77450 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  6756 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

309 - اخلص رشاد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78216 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  8100 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

310 - احمد فهيم سعيد فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   79133 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  9616 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

311 - عمرو عبدالتواب هنطش عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   82172 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

1027 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

312 - خلف محمد عبدالعزيز علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   82694 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

2490 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

313 - امانى حمدى فتحى عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   83045 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

3428 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

314 - ناديه رشاد علي فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   49155 قيد فى 27-02-2011 برقم ايداع  447 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محيت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

315 - منى سيد كامل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   66025 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع  2786 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

316 - ولء طه تمام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66834 قيد فى 30-05-2019 برقم ايداع  4276 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محيت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

317 - اميرة صابر عبدالسلم سيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73334 قيد فى 15-11-2020 برقم 

ايداع  7220 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

318 - امام نزية امام شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   75561 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع  3126 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

319 - سحر رجب محمد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   76718 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  5430 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

320 - ابوالخير محمود سلطان جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   77862 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  

7504 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

321 - ربيع طلعت محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79097 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  9565 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

322 - اسراء صلح طه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   79943 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  10969 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

323 - عبدالباقي عرفة محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   82148 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  

955 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

324 - ربيع ابوزيد سيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   82180 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

1048 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محيت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

325 - خالد عبدالعزيز عبدالعزيز معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   82192 قيد فى 25-01-2022 برقم 

ايداع  1074 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

326 - عبدالرحمن شاكر محمد حسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   82270 قيد فى 01-02-2022 برقم 

ايداع  1300 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

327 - خميس عبدالستار ضاوي سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82796 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2772 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

328 - ريمون يسرى فايق غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84221 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع  6815 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

329 - خالد هريدى عشماوى هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84368 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع  

7323 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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330 - احمد عبدالتواب عبدالحكيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   59580 قيد فى 07-11-2017 برقم ايداع  

5585 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

331 - خالد احمد كامل مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   61490 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  2988 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

332 - حسين جمال سالم عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   62467 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع  5111 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

333 - رمضان حميده محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   70189 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع  

988 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو

334 - اسماء مجدي شعبان عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   72513 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

5504 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محيت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

335 - نصر صالح ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   78091 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  

7874 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره

336 - مهدى على عبدا عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78243 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

8144 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محيت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

337 - عفاف طنيوس حنا سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79792 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

10709 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

338 - عفاف طنيوس حنا سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79792 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

10709 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

339 - عيد ابراهيم علي قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   80207 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  11437 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

340 - ساميه محمد نعيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80696 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  12278 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره نهائيا

341 - هاني اسماعيل محمد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   84082 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع  

6379 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجاره
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رأس المال

1 - عماد الدين عبدالشافي خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   51944 قيد فى 22-04-2013 برقم ايداع   1003 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

2 - على محمود هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   54324 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع   2004 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

3 - ياسمين ربيع صديق ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   73389 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع   7325 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

4 - هانى عبدالنبى حسنى عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   76463 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع   

4967 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

5 - عماد عادل فتحي محمد عبدالمنطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   84905 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   

9000 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - سعيد عزيز سعيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   81481 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع   13548 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

7 - نجاة حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   58834 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع   8540 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

8 - يحيى عثمان عبدالمالك احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62822 قيد فى 06-09-2018 برقم ايداع   5825 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - مصطفى سيد ابو العل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   72153 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع   4688 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

10 - هبة ا عبدالمعطى حسين محمد ابو عقل تاجر فرد سبق قيده برقم   74307 قيد فى 17-01-2021 برقم 

ايداع   410 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

11 - كرم محمد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   74335 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع   489 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - محمد صادق سيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   77193 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع   

6269 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

13 - ميلد شحاته سلمةاسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   82719 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   2576 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

14 - عزه سيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   51134 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع   2516 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

15 - حاتم نبيل عبد ا امين تاجر فرد سبق قيده برقم   72979 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع   6514 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - سيد بريك حسن امين تاجر فرد سبق قيده برقم   82414 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع   1704 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

17 - علء محمد فتحى فولى تاجر فرد سبق قيده برقم   84930 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   9057 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

18 - حسن بريك حسن امين تاجر فرد سبق قيده برقم   68610 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع   7727 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - احمد عصام توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   50692 قيد فى 08-05-2012 برقم ايداع   1408 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

20 - نصر عبدا جوده عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   61736 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع   3534 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

21 - علء بكري سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   70973 قيد فى 07-06-2020 برقم ايداع   2601 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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22 - بدوى عبدالتواب محمد سكران تاجر فرد سبق قيده برقم   74793 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع   

1417 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

23 - مينا سمير لبيب شحاته الجبلوى تاجر فرد سبق قيده برقم   76744 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع   

5474 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

24 - اسلم فتحى محمدراضى عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم   83353 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع   

4264 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  41,000.000

25 - احمد محمد حسين رياض تاجر فرد سبق قيده برقم   84212 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع   6794 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

26 - حسن عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   48468 قيد فى 11-05-2010 برقم ايداع   1108 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

27 - رامي محمد قرني عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   52463 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع   174 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - عماد سمير جيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   57416 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع   329 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

29 - عيد عبد الوهاب عيد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   58984 قيد فى 27-08-2017 برقم ايداع   

4141 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - نجوى امام سلمه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   60571 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع   911 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

31 - عبداللطيف محمد عبداللطيف شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   62401 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع   

4984 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

32 - محمود سيد عبدالعليم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   64876 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع   511 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

33 - اسلم حنفي محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   70211 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع   1026 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

34 - عمرو ممدوح محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   76018 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع   4048 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

35 - شريف عبدالمنعم حامد امين تاجر فرد سبق قيده برقم   81090 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   

12888 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

36 - ماريا عاطف عبده توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   84879 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع   8912 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

37 - احمد روبى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   84943 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   9104 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - ابراهيم بكري احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   54190 قيد فى 01-06-2015 برقم ايداع   1604 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

39 - جهاد محمد عبدالكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59505 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع   

5406 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

40 - احمد عويس عبدالكريم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   60259 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع   273 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - محمد جمال سيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   68093 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع   6677 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

42 - جمعه عبدالعال على معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   74925 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع   

1742 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

43 - اسحاق كمال حليم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   77832 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع   7446 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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44 - ابراهيم حمدى محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   84617 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع   8169 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - مصطفى محمد سيد امين تاجر فرد سبق قيده برقم   84643 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع   8251 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

46 - مكرم جورج خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   22101 قيد فى 07-03-1982 برقم ايداع   488 فى تاريخ  

15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

47 - احمد محمد امام ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   50225 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع   149 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - اسامه طه محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   50275 قيد فى 24-01-2012 برقم ايداع   293 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

49 - مصطفى محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   71022 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع   

8063 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - مصطفي محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   71022 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع   

2710 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

51 - اسماء على زكى ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   83297 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع   4118 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

52 - نبيله محمد قرنى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   84749 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع   8534 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

53 - محمد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   46775 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع   1180 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - محمد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   46775 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع   

13847 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

55 - محمد رجب كامل هارون تاجر فرد سبق قيده برقم   79959 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   11004 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

56 - مها عبدالسلم جبر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   84503 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع   7827 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

57 - عزت حسن محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم   49470 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع   1476 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

58 - احمد حسنى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   64371 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   9208 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

59 - عماد زكى عزيز بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   69655 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع   9878 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

60 - خالد عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   74142 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع   

7472 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

61 - اسماء خالد شعبان عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   84931 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   

9061 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

62 - عزه كامل امين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم   55784 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع   1433 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

63 - احمد رجب محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60554 قيد فى 05-02-2018 برقم ايداع   874 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

64 - عبدا معتز عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   68735 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع   

7985 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

65 - مصطفى سيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   65139 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع   1044 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000
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66 - ربيع فاروق حسن طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   69583 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع   

9730 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

67 - سيد محمد ابو زيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   71210 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع   2863 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

68 - هاني جمال بكري عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   52516 قيد فى 18-02-2014 برقم ايداع   338 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

69 - محمود على عبدالعزيز غريانى تاجر فرد سبق قيده برقم   60894 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع   

1554 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - محمود جمال عبدالفتاح ميهوب تاجر فرد سبق قيده برقم   61843 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع   

3737 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

71 - مروه محمد فاروق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   67325 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع   5226 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

72 - احمد عبدالتواب موسى زايد تاجر فرد سبق قيده برقم   74447 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   729 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

73 - محمد ميهوب عبدالفضيل بشندي تاجر فرد سبق قيده برقم   80412 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع   

11802 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

74 - كريم حيضر الشمندى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   85174 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع   

9690 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

75 - احمد محمد نعيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59334 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع   4963 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

76 - وليد عبد الناصر محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   63207 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع   

6592 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

77 - ايمان امين عزيز شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   63900 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع   7951 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

78 - كمال شحاته كمال عويس تاجر فرد سبق قيده برقم   83639 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع   4976 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

79 - محمود شعبان عزب صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   51194 قيد فى 04-10-2012 برقم ايداع   2711 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

80 - هند محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   54323 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع   2003 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

81 - ايمن سيد مبروك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   81118 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع   12951 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

82 - كمال شحاته كمال عويس تاجر فرد سبق قيده برقم   83639 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع   4976 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

83 - حازم عبدالرؤف صلح عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   84429 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   

7532 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

84 - عبدا محمد عبدا طه تاجر فرد سبق قيده برقم   84442 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع   7597 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

85 - باسم عزت عريان تاجر فرد سبق قيده برقم   48399 قيد فى 11-04-2010 برقم ايداع   812 فى تاريخ  

25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

86 - شحاته عدلى نجيب وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم   55369 قيد فى 28-01-2016 برقم ايداع   433 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

87 - نجاة حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   58834 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع   8540 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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88 - نجاة حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   58834 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع   3758 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

89 - احمد سيد احمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم   72677 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع   5874 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

90 - اسامة حسن عبدالحليم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   75707 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع   

3417 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

91 - فتحى سالم فتحى على تاجر فرد سبق قيده برقم   76753 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع   5491 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

92 - احمد على زين العابدين محمد رياض تاجر فرد سبق قيده برقم   79488 قيد فى 11-10-2021 برقم 

ايداع   10191 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

93 - ايمن عطيه قرنى جودة تاجر فرد سبق قيده برقم   85325 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع   10134 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

94 - اسامه فتحي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   51214 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع   2763 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

95 - خالد محمود محمد شنب تاجر فرد سبق قيده برقم   57670 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع   929 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

96 - محمد جمعه عبدالفتاح ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   77399 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع   

6651 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

97 - اسحق وديع كامل اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم   77605 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع   7079 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

98 - محمد سيد عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   77963 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع   7657 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

99 - مرفت شعبان امين فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   57302 قيد فى 05-01-2017 برقم ايداع   79 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

100 - منال معوض محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   58903 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع   3934 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

101 - وائل عدلى محمود نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   71503 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع   3422 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

102 - اشرف محمد حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم   73591 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع   7761 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

103 - عاطف حماده محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   81089 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   

12887 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

104 - مينا ابراهيم عبدالملك حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   83368 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع   4295 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

105 - احمد جارحي هندي ابو ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم   55162 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع   

28 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

106 - محمود محمد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   69328 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع   

9098 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

107 - عمرو محمدعطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59162 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع   4592 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

108 - جرجس عبدالمسيح سليمان يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم   69622 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع   

9798 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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العناوين 

1 - شريف كمال عبدالباقي يماني تاجر فرد سبق قيده برقم    42245 قيد فى 14-08-2004 برقم ايداع    

2338 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعلها شارع 

جمال عبدالناصر-ملك/شعبان عويس محمد

2 - عماد الدين عبدالشافي خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    51944 قيد فى 22-04-2013 برقم ايداع    

1003 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط سحب وتغليف 

اسلك كهربائيه الكائن بناحيه القطعه رقم)5-161(بالمنطقه الصناعات المتوسطه-ملك/عماد الدين عبدالشافى 

خليفه

3 - على محمود هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    54324 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

11724 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم تعديل العنوان بجعله 

شارع السكه الحديد ملك/ نجلء جمعه عبدالحكيم

4 - على محمود هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    54324 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع    2004 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم تعديل العنوان بجعله شارع الشهيد 

ممدوح مصطفى ملك/ جمعيه تنميه المجتمع المحلى

5 - على محمود هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    54324 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع    2004 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الرئيسى الخر الكائن بشارع 

السكه الحديد ملك/ نجلء جمعه عبدالحكيم

6 - اسلم خالد ابراهيم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    61178 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    

2149 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله العقار 

رقم38شارع ابراهيم نامق-ملك/محمد عبدا جنيدى

7 - محمود عبدالرحمن ميهوب سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    62562 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع    

5308 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ش 

العداديه المشتركه اهناسيا المدينه ملك/ حسين معتوق احمد

8 - عمرو حسين عطوه بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    66427 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    3575 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ش جمال 

عبدالناصر ملك/ عصام محمد عبدالمجيد عطيه

9 - بدران فاروق محمود عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    82772 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

2731 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح رئيسي آخر بناحية 

البهسمون ملك/ رمضان جميل محمد عن نشاط مزرعه لتربية وبيع الدواجن الموجدع برقم 8968 براس مال 

51000 جنيه

10 - ادهم محمد رشاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67796 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع    6084 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ش عبدالسلم 

عارف-ملك/خالد محمد حامد

11 - محمد صادق سيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    77193 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع    

6269 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء المحل الرئيسي الخر 

بجعله/ اهناسيا الخضراء ملك/ عماد فتحي حسن مبروك

12 - ثريا محمد كمال الدين عبدالمتعال ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    62967 قيد فى 18-09-2018 برقم 

ايداع    6121 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط تجاره 

ادوات كهربائيه ومنزليه الكائن بناحيه75ش المنصور الحميات-ملك/احمد محمد كمال الدين

13 - محمد رجب جمعه رياض تاجر فرد سبق قيده برقم    67534 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    

5602 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحيه الرمد - 2 

شارع خليل ابوالعل ملك/ ذهبى عبداللطيف حسن ونشاطه بيع مستحضرات تجميل
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14 - بنيامين عماد ملك ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    67816 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع    

6124 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / 9 ش 

الروضة ملك عماد شكري فارس

15 - محمود جمال امين حميد تاجر فرد سبق قيده برقم    72756 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    6035 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف اسفل الكوبري العلوي مدخل الجزيرة 

ملك عبدالجليل فتحي عبدالجليل

16 - شريف عبدالمنعم حامد امين تاجر فرد سبق قيده برقم    81090 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

12888 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله 

الشناويه-ملك/عبدالمنعم حامد امين

17 - ربيع رمضان عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    51689 قيد فى 10-02-2013 برقم ايداع    352 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان ميدان حارث شارع 

العدوى-ملك/محمود مجدى فرغلى قرنى

18 - سيد حسن سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61090 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع    1964 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / شرهي ملك 

سيد حسن سعيد

19 - سيد حسن سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61090 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    600 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / شرهي ملك سيد 

حسن سعيد

20 - محمد سيد سيد محمد عاصى تاجر فرد سبق قيده برقم    69880 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    

366 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن افتتاح  نشاط مصنع خلط 

وتعبئه اسمده مركبهNPKبودره سائله الكائن بناحيه مصنع الصناعات الكيماويه وحده رقم252 مجمع بياض 

العرب الشرق-ملك/الهيئه العامه للتنميه الصناعيه

21 - ناصر عبدالعاطى طسن محمد الحاجرى تاجر فرد سبق قيده برقم    72730 قيد فى 06-10-2020 برقم 

ايداع    5989 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله 

منطقه الصناعات الخفيفه شرق النيل ملك/ الحسين محمود يوسف محمد

22 - محمد شكرى بكرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    78092 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع    7876 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ القطعة )4- 

149 ( بمنطقة الصناعات المتوسطة بني سويف الجديدة ملك/ محمد صلح احمد سيد , مجدي رياض احمد محمد

23 - حسين احمد عبدالسلم عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    81868 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع    

285 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الرئيسى الخر ش الجيش 

ملك/ احمد عبدالسلم عبداللطيف

24 - سيد بريك حسن امين تاجر فرد سبق قيده برقم    82414 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    1704 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف شريف باشا ملك/ محسب حسن احمد 

عبدالعزيز

25 - احمد ابوالعل فهمى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    84887 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    8940 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع بناحيه الجزيره 

المرتفعه عن نشاط/ مخزن لتجاره الموتوسيكلت ملك/ عمرو مصطفى محمود

26 - حكمه حنفي محمودعويس تاجر فرد سبق قيده برقم    38460 قيد فى 01-07-2001 برقم ايداع    

1931 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط تجارة اعلف الكائن 

بناحيه الكوم الحمر ملك/ حمديه فتحى احمد

27 - رزق سليم رزق سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    57878 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    1450 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ش اسفلت بنى 

عدى ملك/ حلمى عبدالسلم عبدالحليم
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28 - سهام حسن محمد سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    58926 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع    

4000 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ ننا 

وبهننا ملك/ ايمن زكريا حسن قطب

29 - محمود محمد حسام الدين محمود فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    64861 قيد فى 16-01-2019 برقم 

ايداع    486 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحيه 

مدينه بنى سويف الجديده -مول الشروق - محل رقم 5 - شرق النيل  ملك/ ثناء حسين طه الليثى

30 - عبدالفتاح ابوالخير بكرى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    65331 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    

1427 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ مركز 

شباب عرب مطير العللمه ملك/ محمد جابر عوده محمد

31 - ام هاشم محمود مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    77091 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع    

6106 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن لتجاره 

الدوات المنزليه الكائن بناحيه شارع الزرابى-ملك/محمد قرنى حسان

32 - احمد عبدالعليم عوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84255 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع    

6922 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ابو شبهه 

ملك/ شحات جلل شحاته

33 - حسن كمال الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32109 قيد فى 09-11-1996 برقم ايداع    2689 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله 34 شارع احمد 

عرابى ملك/ حسن كمال الدين محمد

34 - يوسف غبر فتحى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    54125 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    

9017 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / ارض 

المحلج ملك سيد محمد مرعي

35 - محمود خيرى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    56773 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

4042 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف البرج ملك/ حمديه محمد 

رمضان

36 - )تابع(احمد فاروق عبد العزيز ابو المعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    63312 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع    9177 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم تعديل العنوان 

بجعله قطعه رقم 59 بقطاع الصناعات النسيجيه بالمنطقه الصناعيه بياض العرب ملك/ احمد فاروق عبدالعزيز

37 - حماده محمد محمود ابوسريع تاجر فرد سبق قيده برقم    70087 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع    

759 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بناحيه شارع الميثاق 

زهراء م نصر

38 - هدى اسماعيل يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84393 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف جزيرة ابوصالح ملك/ محمد 

فوزى الشيخ على عبدالقادر

39 - احمد سيد عبدالفتاح عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    84464 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

7682 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

الكمال-ملك/جابر محمد محمد جمعه

40 - اسامه عمر احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    45013 قيد فى 21-03-2006 برقم ايداع    1550 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ العقار رقم 2 

شارع صفيه زغلول - الغمراوي ملك/ خالد عمر احمد علي

41 - رامي محمد قرني عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    52463 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع    

174 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله جزيره 

المساعده ملك/ هيثم محمد قرنى عبدالعظيم

42 - سامي احمد عبدالحميد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    54564 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع    

2663 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحية / باها 

العجوز عزبة محجوبه ملك غانم احمد عبدالحميد / ونشاطه / مخزن لتجارة الملبس الجاهزة
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43 - محمد سيد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    55453 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع    618 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ ميدان الفرنساوي 

شرق النيل ملك/ معوض محمد محمود

44 - عماد سمير جيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    57416 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع    329 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم تعديل العنوان بجعله الزهرى 

العمومى ملك/ محروس امين بباوى فرج

45 - على سيد عبدالحميد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    63001 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع    6200 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله العقار رقم 134 

ش عبدالسلم عارف ملك/ سميره فرج فام عبدالشهيد

46 - جابر طلبه على طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    71366 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    3176 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحيه مدينه بنى سويف 

الجديده - محل رقم 4 قطعه رقم 1041 مول الشروق التجارى - شرق النيل ملك/ عادل محمد عبدا

47 - اميرة احمد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    72443 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع    5313 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن ادوات منزليه 

بعنوان شريف باشا

48 - عصام ممدوح رشدى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    75899 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

3801 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الرئيسي الخر المودع 

برقم 6001 لسنة 2022 عن نشاط حظيرة لتربية وبيع المواشي

49 - سامى رمضان محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    83893 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    

5718 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله برج دار 

الشفاء الطبى ش صفيه زغلول ملك/ خالد عمر احمد على

50 - حماده حسين عبداللطيف عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    84915 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

9022 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله عزبه 

تمام كساب النويره ملك/ حسين عبداللطيف عبدالقادر

51 - احمد صالح احمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    84985 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    9191 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / البهسمون ملك 

صالح احمد حامد

52 - احمد محمد ناظم سيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    45203 قيد فى 16-04-2006 برقم ايداع    

2041 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف نفس المحافظه عن نشاط 

مكتب نقل بضائع وركاب الكائن بشارع محمد حسن المتفرع من شارع صلح سالم-ملك/ابتسام فتحى محمد

53 - ابراهيم خليل ابراهيم عبدالصالحين تاجر فرد سبق قيده برقم    49492 قيد فى 06-06-2011 برقم ايداع    

1541 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط مكتب نقل 

وتوريدات ومقاولت بعنوان سنور ملك/ سعيد شعبان طلب عبدالمطلب

54 - جهاد محمد عبدالكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59505 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع    

5406 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط تجاره معادن خرده 

ومزادات حكوميه الكائن بناحيه قريه تزمنت الشرقيه شارع الشيخ هارون-ملك/عبدالناصر صابر رمضان

55 - عيد محمد عبدالرحمن عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم    60670 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع    

1103 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ابشنا )

امام بنك التنميه والئتمان الزراعى ( ملك/ حسين محمد عبدالرحمن عبدالتواب

56 - وائل محمد كمال سطوحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62534 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع    

5251 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط كافتيريا)لتقديم 

الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده(الكائن بناحيه بنى سويف بياض العرب اخر كوبرى عدلى منصور-ملك/

نرمين فضل عبدالوهاب
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57 - مصطفى محمد عبداللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    77058 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

6058 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ فيل 

الباصيري الدور الول شارع عباس صفي الدين بندر بني سويف ملك/ ناصر جمال محمد عبدالكريم

58 - مصطفي محي الدين علي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    77310 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    

6485 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله89شارع 

سعد زغلول ملك/ رحمه احمد حافظ البيومى

59 - اسحاق كمال حليم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    77832 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    

7446 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

جمال عبدالناصر ملك/ احمد محمد شعبان محمود

60 - مينا جمال عزيز نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    80990 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    12752 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع عن نشاط تجاره ادوات 

منزليه وكهربائيه الكائن بناحيه خورشيد-ملك/رمضان محمد عبدالحليم

61 - احمد عبدالفتاح عبدالعال جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    81368 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

13350 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح رئيسى اخر بناحيه 

طما الفيوم ملك/ حسين عطيه شعبان عن نشاط معرض لتجاره السيارات

62 - عبدالسلم محروس عبدالسلم مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    84598 قيد فى 06-07-2022 برقم 

ايداع    8116 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / 

الحكامنة ملك عصام بهجت عبدالستار

63 - سماح سلمه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84790 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    8629 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف بياض العرب ملك هيفاء عبدالجواد 

محمد

64 - احمد محمد امام ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    50225 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع    149 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحية الزيتون ملك/ احمد 

محمد امام ابراهيم , عن نشاط محطة بنزين المودع برقم 9639 لسنة 2022

65 - عماد محمد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم    51975 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع    1094 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

3755 لسنة 2019 بناحية اهناسيا ملك/ احمد جابر شحات امين

66 - ابراهيم بكري احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    54190 قيد فى 01-06-2015 برقم ايداع    1604 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله عزبه الدكتور محمد 

امين قاى ملك/ رمضان محمود عبدالحميد شريف

67 - محمد حسنى عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    59398 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع    

5142 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله قريه 

العواونه ملك/ فاطمه عبدالحليم عبدالتواب

68 - طه شعبان طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65203 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    1162 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الفرع المودع برقم 2651 لسنة 

2022 والكائن بناحية بني هارون ملك/ حنان قرني محمد عبدا

69 - مصطفى محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71022 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    

8063 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / ابشنا 

ملك اسماعيل محمود احمد

70 - مصطفي محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71022 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    

2710 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / ابشنا 

ملك محمد عادل احمد

71 - محمد محمد عبدالوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    74475 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الفرع المودع برقم 1667 

لسنة 2021 بناحية تزمنت الشرقية منطقة الشادر بمحي الدين بملك/ عربي عباس سعيد
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72 - شريف محمد امبابي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    74967 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    1852 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف غلق الرئيسي الخر بناحية مدينة بني 

سويف الجديدة ملك ريمون حلمي عبدالملك

73 - سعد لملوم حامد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    78062 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    7829 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع لملوم المتفرع 

من شارع الحمامات-ملك/احمد على محمد حسين

74 - عزيزه محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    80017 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

11110 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله عزبه 

الطيور البهسمون ملك/ علوانى شعيتان مجلى خالد

75 - ماركو منير سعدا سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    82329 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع    1463 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بياض العرب 

ملك/ ايمن فوزى زكى

76 - هند نبيل محمود مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    82926 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    3114 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بياض العرب-

ملك/طه حسن مصطفى

77 - حنان عزت سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83018 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    3355 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع صلح 

سالم بجوار البنك الهلى-ملك/محمد سيد محمد سيد

78 - اسماء على زكى ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    83297 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    4118 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله الزرابى ملك/ 

اسماء على زكى ابو زيد

79 - اسلم سمير عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83482 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

4574 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان الفرع المودع 

برقم 7111 لسنة 2022 بجعله/ شارع نظيم - عزبة الشركة ملك/ محمد رشوان توفيق

80 - اسلم سمير عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83482 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

7111 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

نظيم عزبه الشركه-ملك/محمد رشوان توفيق

81 - هدى محمد تمام سالم الدليل تاجر فرد سبق قيده برقم    84296 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    

7074 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله قطعه 

رقم126بمنطقه الصناعات الخفيفه ورش الشباب-ملك/هدى محمد تمام

82 - خالد محمد مندي عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    84874 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

8897 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحية / ش 

المغربي ) روعة ( ملك سامية محمد سيد - ونشاطه / تجارة ملبس اطفال وتجارة اقمشة حريمي

83 - محمد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    46775 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان المحل الرئيسى 

بجعله 10ش عبدالحكيم الشافعى من عبدالسلم عارف-ملك/نجات احمد اسماعيل احمد

84 - محمد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    46775 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    

13847 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان الرئيسى 

الخر بجعله 26ش الجلء ش الروضه-ملك/سيد عبدالرحمن

85 - رمضان احمد سالم ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    84509 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

7838 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع اضافى بناحيه 

نزله المشارقه ملك/ عبير على محمد على عن نشاط مخزن تجاره بقاله مواد غذائيه

86 - نعيمة حسن طه طلحة تاجر فرد سبق قيده برقم    84725 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    8451 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شرهى ملك/  

شعبان حمزه ابوبكر عبدالكريم
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87 - حماده حسين عبداللطيف عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    84915 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

9022 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع جديد بناحيه 

النويره عزبه تمام كساب ملك/ حسين عبداللطيف عبدالقادر حسانين عن نشاط مخزن لتجاره البقاله

88 - منال شحاته محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    85135 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    

9529 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن لتجاره 

الملبس الجاهزه الكائن بناحيه تزمنت الشرقيه مدخل البلد-ملك/عمرو عبدالصمد سالم محمد

89 - جمال صلح عويس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    40515 قيد فى 19-03-2003 برقم ايداع    869 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله9 شارع السلم 

خلف مديريه الطب البيطرى ملك/ جمال صلح عويس حسين

90 - محمد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    46775 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الرئيسي الخر المودع 

برقم 13847 لسنة 2021 عن نشاط مقاولت عمومية واعمال متكاملة وتوريدات عامة واستيراد وتصدير

91 - عزت حسن محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم    49470 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع    1476 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحية اشمنت ملك/ دعاء 

ربيع سعد محمد المودع برقم 9758 لسنة 2022 عن نشاط توريدات عامة وتوريدات غذائية

92 - عزت حسن محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم    49470 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع    1476 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحية اشمنت ملك/ 

محمود حسن محمد همام المودع برقم 9756 لسنة 2022 عن نشاط ثلجة حفظ الخضروات والفاكهة

93 - محمود مختار علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    50519 قيد فى 18-03-2012 برقم ايداع    887 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ شارع احمد 

عرابي بملك/ محمد عبده قرني

94 - محمود مختار علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    50519 قيد فى 18-03-2012 برقم ايداع    887 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الفرع الكائن بناحية شارع احمد 

عرابي امام المحكمة والمودع برقم 3957 لسنة 2021

95 - احمد محمود حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    56866 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع    

4268 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الفرع الباصيري برج 

الضيافة ملك/ ايمن عبدالباسط عبدالصمد

96 - خالد عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    74142 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    

7472 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله الزهرى 

ملك/ عبدالمنعم محمد ابراهيم

97 - ايمن قطب منصور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    74526 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    880 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ش احمد عرابى 

ملك/ شعبان محمد ابراهيم

98 - منى جميل ابراهيم عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    84673 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع    

8323 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله طريق 

المثلث-ملك/خالد سيد عبدالعزيز

99 - سامح كمال شاكر تومه تاجر فرد سبق قيده برقم    44495 قيد فى 04-01-2006 برقم ايداع    105 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ش حلمى الملط 

تقاطع مع حاتم رشدى بجوار مكتبه المصريه-ملك/منال مكرم اسحق فرج

100 - عزه كامل امين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم    55784 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    13560 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل نشاط المحل الرئيسى الخر 

بجعله بياض العرب ملك/ عزه كامل امين غالى

101 - عزه كامل امين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم    55784 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع    1433 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان المحل الرئيسى بجعله 

بياض العرب ملك/ مجدى اسعد سعد
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102 - عزه كامل امين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم    55784 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع    1433 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله عقار8 ش4 

كورنيش النيل دخله بنى عطيه ملك/ مجدى اسعد سعد

103 - احمد رجب محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60554 قيد فى 05-02-2018 برقم ايداع    874 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف ش عبد السلم عارف ش سعد سليمان 

ملك/ السيد امام عبد العزيز

104 - عبدا معتز عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    68735 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع    

7985 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن مواد غذائيه 

وادخنه الكائن شارع دار المسنين الحمرايا ملك/ وليد احمد احمد عبدالجواد

105 - وائل محسن مختار عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    75645 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

3309 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله الطريق 

الدائرى بنى هارون ملك/ وائل محسن مختار عبدالحميد

106 - عامر شعبان صالح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    84746 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    

8517 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله الحكامنة 

ملك/ وئام رمضان محمد يسين

107 - سامي احمد عبدالحميد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    54564 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع    

2663 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عن نشاط مخزن تجاره 

ملبس الكائن بناحيه اها العجوز-ملك/سهام عبدا سلومه

108 - خالد عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    74142 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان المحل الرئيسي 

بجعله/ طريق الفيوم القديمة ملك/ محمد احمد خليفة

109 - خالد عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    74142 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

7472 لسنة 2022 الكائن بناحية  الزهري بندر بني سويف ملك/ عبدالمنعم محمد ابرهيم والمعدل نشاطة )

حظيرة لتربية وبيع المواشي (

110 - محمد عاطف عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84443 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    

7600 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

السوق التجارى اهناسيا المدينه ملك/ سيد شعبان سيد عبدالبر

111 - خالد فؤاد عبدالحليم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    55140 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع    

4037 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

مطعم السلطان غرب الكوبرى ملك/ صفيه محمد سالم الريدى

112 - رانيا ربيع كمال سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    78203 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    8080 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله قريه باها-ملك/

ربيع كمال سيد

113 - فاطمه كمال حسين حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    85231 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

9852 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله حاره 

كمال امام كوبرى الغمراوى المتفرع من شارع محمد حسن ملك/ ورثه المرحوم /كمال حسين حسان

114 - وليد رمضان احمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    53021 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    

1714 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله الدوالطه 

ملك/ احمد فتحى عبدالجواد محمد

115 - وليد رمضان احمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    53021 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    

1714 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحيه الدوالطه 

ملك/ هيثم فاروق سعيد عن نشاط مخزن لتجاره الدوات الصحيه
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116 - احمد معاذ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    53813 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع    557 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله مدخل ميدوم افوه 

ملك/ رفعت محمد سليمان

117 - ايمان امين عزيز شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    63900 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

7951 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

الدولى من شارع عبدالمنعم حافظ برج الدكتور على رشدى خلف الستاد ملك/ ابراهيم ذكى ابراهيم

118 - محمود محمد حسام الدين محمود فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    64861 قيد فى 16-01-2019 برقم 

ايداع    486 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان المحل 

الرئيسي بجعله/مول الشروق محل رقم 5 شرق النيل - مدينة بني سويف الجديدة ملك/ ثناء حسين طه الليثي

119 - محمود محمد حسام الدين محمود فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    64861 قيد فى 16-01-2019 برقم 

ايداع    486 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان الفرع 

المودع برقم 9234 في 2022/8/7 , بجعله/ محل رقم 11 سور النادي الرياضي ش احمد عرابي بندر بني 

سويف ملك/ نادي بني سويف الرياضي

120 - محمود محمد حسام الدين محمود فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    64861 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع    9234 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان الفرع 

بجعله/ محل رقم 11سور النادي الرياضي ش احمد عرابي بندر بني سويف ملك/ نادي بني سويف الرياضي

121 - امانى احمد على سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    69730 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    59 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ شارع الدهشوري 

بملك/ احلم طه احمد عبدالجواد

122 - مريم وليم عبدا سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    85125 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    

9504 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله عقار 

رقم82 بياض العرب ملك/ عادل سيد ناشد

123 - صالحه حمداني علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    38519 قيد فى 17-07-2001 برقم ايداع    

2164 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل نشاط الفرع -الكائن 

مدينة بنى سويف الجديده عمارات الجهاز عماره ج 1 محل 13 بجعله مخزن لتجارة مستلزمات الكافيهات

124 - عبدالحميد شعبان محمود عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    43133 قيد فى 16-04-2005 برقم ايداع    

1213 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

ابشنا-ملك/كريمه محمد حماد

125 - محمود شعبان عزب صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    51194 قيد فى 04-10-2012 برقم ايداع    

2711 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / شارع 

سعد زغلول المصلوب ملك / محمود شعبان عزب صالح

126 - فاطمه عيد عرفات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    58151 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع    

2137 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغمراوي 8 ش النمارس ملك 

منال شعبان علي ونشاطه / مخزن )1 ( لتجارة الداوات المنزلية

127 - فاطمه عيد عرفات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    58151 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع    

2137 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف ش النمارس الغمراوي ملك 

عامر عبدالعظيم علي ونشاطه مخزن ) 2 ( لتجارة الداوات المنزلية

128 - عيده عبدالعظيم حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    62349 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع    4885 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بنى سليمان 

الشرقيه بملك /جميل عبدالفتاح حلمى

129 - محمد عبدالفتاح سالم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    76212 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع    

4430 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ ونا 

القس بجوار مسجد ابوهندي ملك/ منيرة عبدالجواد محمد
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130 - صلح بهيج حمدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    78426 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع    

8439 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحية بياض 

العرب شرق النيل ملك محمد بهيج حمدا ونشاطه / مكتب مقاولت عموميه

131 - رمضان شعبان حسن معبد تاجر فرد سبق قيده برقم    85281 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    

10006 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

الجبالى بجوار محل احمد عابدين بالعقار رقم1عطفه شراره -ملك/رمضان شعبان حسن معبد

132 - محمود رمضان محمد جمعه سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    54059 قيد فى 23-04-2015 برقم 

ايداع    1248 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء الفرع الكائن ش 

الجيش بندر الفشن بملك/ طه عباس ابراهيم

133 - نجاة حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    58834 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع    

3758 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / حي 

الزهري ملك طارق محمد جمعه

134 - نجاة حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    58834 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    

8540 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله الزهري 

عقار 29 ش زكريا ملك طارق محمد جمعه

135 - ايمن عطيه قرنى جودة تاجر فرد سبق قيده برقم    85325 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

10134 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف منشاة هديب   ملك/ نسمه 

عطيه حسين عبد الحفيظ

136 - عبدالتواب معبد عبدالحكم عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم    85328 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع    10155 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع جديد 

بناحيه بنى هانى ملك/ معبد عبدالحكم عبدالفضيل حسن عن نشاط مخزن لتجاره البقاله

137 - منى فارس عبدالحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    55294 قيد فى 18-01-2016 برقم ايداع    

299 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قرية المل شرق النيل ملك/ 

عماد رشاد عويس عبداللطيف

138 - امل فتحى عبد المعز محمد يحى تاجر فرد سبق قيده برقم    79638 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

10456 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف رياض باشا   ملك/ عادل 

عبدالعزيز محمد

139 - محمود حسنى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    85193 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    

9742 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحية / سنور 

ملك حسني محمود محمد ونشاطه / مخزن لتجارة المواد الغذائية

140 - احمد محمد مجاهد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    57687 قيد فى 27-02-2017 برقم ايداع    968 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف بياض العرب بملك/ محمد احمد جمعه

141 - اسامه عادل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59817 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    6180 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله عقار1024

شارع مركز المدينه شرق النيل ملك/ لبنى محمد محمود

142 - جمال عبدالعظيم عبدالرحمن عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم    79300 قيد فى 2021-10-03 

برقم ايداع    9897 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع 

بناحية منشأة الحاج ملك/ سيد عبدالرحمن عبدالفضيل عن نشاط مخزن بيع مفروشات واجهزة كهربائية وادوات 

منزلية

143 - محمود عمر محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    82863 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

2939 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله دنديل 

ملك/ عيد عبدالحكيم حميده صاوى

144 - محمود حسنى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    85193 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    

9742 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف سنور ملك مجدي مصطفي 

رضوان ونشاطه / تعبئة وتغليف سكر و ارز وتاريخ بدايه نشاطه / 2022/1/3
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145 - سيد محمد محمد ابوعقل تاجر فرد سبق قيده برقم    75901 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

3806 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف ش صلح سالم بجوار كلية 

التربية القديمه اول طريق احمد وهبه ملك/ سيد محمد محمد ابوعقل

146 - وائل عبدالمجيد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    85258 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

9934 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله العقار 

رقم5شارع شانيل بجوار المدرسه الحديثه بنات ملك/ قرنى محمد عبدالتواب
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النشاط

1 - على محمود هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  54324 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    11724

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله حظيرة لتربيه وبيع المواشى

2 - على محمود هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  54324 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع    2004

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله جزارة

3 - عمرو حسين عطوه بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  66427 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    3575

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع ملبس جاهزه

4 - هانى عبدالنبى حسنى عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  76463 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    

4967وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره وبيع وشراء المواشى

5 - ميلد شحاته سلمةاسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  82719 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    2576وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / ورشة نجارة

6 - سحر عسقلنى سيد عسقلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  82804 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    2793

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدي النشاط الى محل تجارة المفروشات

7 - قطب عبدالستار على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84802 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    8664

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / ورشة موبيليا

8 - شريف عبدالمنعم حامد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  81090 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

12888وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله محل قطع غيار غسالت

9 - هانى شعبان محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  68296 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    7095وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله اعاده تدوير بلستيك

10 - سعد عبد المنعم سعد زغلول حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  80308 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

11623وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجفيف خضروات

11 - احمد رجب عبدالتواب امام بولية والده رجب عبدالتواب امام تاجر فرد سبق قيده برقم  54804 قيد فى 

08-11-2015 برقم ايداع    3245وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بيع 

اسمده واعلف

12 - احمد عبدالعليم عوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84255 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع    6922

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه تقطيع اكياس بلستيك

13 - يوسف غبر فتحى تاجر فرد سبق قيده برقم  54125 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع    1429وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارة و توزيع و بيع و شراء و توريد 

الداوات الكهربائية

14 - يوسف غبر فتحى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  54125 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    9017

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارة و توزيع و بيع و شراء و 

توريد الداوات الكهربائية

15 - محمد حمدى عبدالعال متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  68261 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع    

7018وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مركز صيانه سيارات

16 - اسامه عمر احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  45013 قيد فى 21-03-2006 برقم ايداع    1550وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ تجارة الجهزة الكهربائية والدوات 

المنزلية

17 - رامي محمد قرني عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  52463 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع    174

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت وتوريدات عموميه عدا توريد 

العماله وعدا الكمبيوتر بعد الحصول على التراخيص اللزمه

18 - انتصار ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  53771 قيد فى 11-02-2015 برقم ايداع    456وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مطعم ماكولت ومشروبات

19 - محمد سيد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55453 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع    618وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت عمومية اعمال متكاملة
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20 - عبداللطيف محمد عبداللطيف شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  62401 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع    

4984وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت وتوريدات عموميه عدا 

توريد العماله وعدا توريد الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص اللزمه

21 - مجاهد محمد مجاهد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  74660 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

1142وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ مكتب مقاولت عمومية اعمال 

متكاملة وتوريدات ومزادات ومناقصات فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر

22 - مصطفى سيد فتحى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71327 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    3094

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت عموميه وتوريدات وتسويق 

عقارى

23 - مصطفى محمد سيد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  84643 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع    8251

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره ملبس جاهزه

24 - احمد محمد امام ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50225 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع    149وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ متعهد تسويق مازوت وزيوت ومقاول نقل 

مواد بترولية ومحطة بنزين

25 - علياء احمد محمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  58287 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    

2463وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره بقاله بالجمله وتجاره 

منظفات

26 - مصطفى محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71022 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    

8063وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / حظيرة لتربية و بيع المواشي

27 - مصطفي محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71022 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    

2710وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارة اكسسوار محمول

28 - مصطفى جمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71512 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    3456

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اعلف

29 - احمد عبدالرازق ابراهيم مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  83344 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

4242وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اعلف وحبوب

30 - خالد محمد مندي عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  84874 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    8897

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارة ملبس اطفال وتجارة اقمشة 

حريمي

31 - محمد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46775 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع    1180

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط المحل الرئيسى بجعله مكتب  استشارات 

هندسى

32 - محمد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46775 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    13847

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الرئيسى الخر بجعله مكتب مقاولت عموميه 

واعمال متكامله وتوريدات عامه واستيراد وتصدير السلع المصرح بها من الحكومه

33 - عوض محمد عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  34726 قيد فى 16-12-1998 برقم ايداع    3392

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ مكتب مقاولت عمومية و توريدات 

عدا توريد العمالة و عدا الكمبيوتر وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة

34 - عزت حسن محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  49470 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع    1476وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ مكتب استيراد وتصدير وثلجه حفظ 

خضراوات وفاكهة وتوريدات عامة وتوريدات غذائية

35 - خالد عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74142 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    

7472وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله حظيره لتربيه وبيع المواشى

36 - ايمن قطب منصور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74526 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    880وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع فاكهه وعصائر
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37 - عزه كامل امين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  55784 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    13560وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط المحل الرئيسى الخر بجعله مكتب رحلت

38 - عزه كامل امين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  55784 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع    1433وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط فى المحل الرئيسى بجعله مكتب مقاولت عموميه 

وتوريدات عموميه عدا توريد العماله وعدا الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص الزمه

39 - خالد عبد المنعم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74142 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    61

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ تجارة أعلف

40 - ابوبكر كمال عبدالتواب عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  61570 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع    

3163وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت عموميه واعمال 

متكامله ونقل مواد اسمنتيه وكل مايخص المقاولت

41 - طارق محمد عبدالمحسن عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم  49443 قيد فى 24-05-2011 برقم ايداع    

1396وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ مكتب مقاولت عمومية اعمال 

متكاملة وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العمالة وعدا توريد الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

42 - احمد مختار احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  82906 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    3052

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع الدواجن

43 - صالحة حمداني عللي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  38519 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    88

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مخزن لتجارة مستلزمات الكافيهات

44 - محمود شعبان عزب صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  51194 قيد فى 04-10-2012 برقم ايداع    2711

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مصنع تشغيل و تشكيل معادن و 

سحب حديد علي البارد

45 - احمد علي محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  84444 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    7602وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجميع البان

46 - نجاة حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  58834 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع    3758

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارة اجهزة كهربائية واداوات 

منزلية

47 - نجاة حسين محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  58834 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    8540

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارة بقاله بالتجزئة

48 - محمود عاطف نظير عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  83890 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    

5707وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه نجاره

49 - سحر حمدى عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  85132 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    

9521وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عمومية عدا توريد العمالة وعدا توريد 

الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص اللزمة

50 - ايمن عطيه قرنى جودة تاجر فرد سبق قيده برقم  85325 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    10134

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزادات عامة بعد الحصول على التراخيص اللزمة

51 - فتحي عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43621 قيد فى 06-08-2005 برقم ايداع    2603وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب توريدات عموميه

52 - منى فارس عبدالحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55294 قيد فى 18-01-2016 برقم ايداع    299

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بقاله تموينيه مع تجارة علفه

53 - وليد رمضان محمود امين تاجر فرد سبق قيده برقم  55306 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    4388

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  سوبر ماركت

54 - منال محمود ابو النور ابو حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  72138 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

4666وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة ادوات منزليه ومفروشات

55 - محمود حسنى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85193 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    9742

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مخزن لتجارة المواد الغذائية مع تجارة مواد 

غذائية
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56 - عادل عويس قمصان سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  72902 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع    6359

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ تجارة دواجن مجمده

57 - علء محمد فتحى فولى تاجر فرد سبق قيده برقم  84930 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    9057وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع بقاله وتجاره اعلف

58 - احمد محمد مجاهد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57687 قيد فى 27-02-2017 برقم ايداع    968وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة اخشاب مع نشاط المواد الغذائيه

59 - اسامه عادل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59817 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    6180وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت وتوريدات عموميه عدا 

توريد العماله وعدا الكمبيوتر

60 - محمود حسنى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85193 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    9742

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تعبئة و تغليف السكر و الرز مع مخزن 

لتجارة المواد الغذائية و تجارة مواد غذائية

61 - محمد سيد كامل حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  41643 قيد فى 15-02-2004 برقم ايداع    436وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط المحل الرئيسي  بجعله / توريدات عمومية وتجارة 

مواد بناء واستيراد وتصدير السلع المصرح بها من الحكومه

62 - محمد سيد كامل حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  41643 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع    8489وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط للفرع بجعله / توريدات عمومية وتجارة مواد بناء 

واستيراد وتصدير السلع المصرح بها من الحكومه

63 - جرجس عبدالمسيح سليمان يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  69622 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    

9798وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه نجاره

64 - سيد محمد محمد ابوعقل تاجر فرد سبق قيده برقم  75901 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    3806

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة ملبس جاهزه و مكتب توريدات عموميه فيما عدا 

توريد العماله

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82952 وتم ايداعه بتاريخ   

10-03-2022  برقم ايداع 3,161.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها الكيان لتجارة المستلزمات الطبية

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67031 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2019  برقم ايداع 4,681.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مطعمLa Nile)النيل(

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73409 وتم ايداعه بتاريخ   

22-11-2020  برقم ايداع 7,393.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها اليمان للمقاولت والتوريدات 

العموميه

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51134 وتم ايداعه بتاريخ   

20-09-2012  برقم ايداع 2,516.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها المانه لتجاره العلفه

5 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63312 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2022  برقم ايداع 9,177.000 الى : )تابع(احمد فاروق عبد العزيز ابو المعاطي

6 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63312 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2022  برقم ايداع 9,177.000 الى : ميجا هورس للمقاولت

7 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78092 وتم ايداعه بتاريخ   

al kayan  23-08-2021  برقم ايداع 7,876.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ مصنع الكيان للحذيه

for shose

8 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35007 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-1999  برقم ايداع 506.000 الى : المحبه للزيوت والشحومات

9 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84983 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2022  برقم ايداع 9,188.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب المانة لنقل رحلت داخل 

جمهورية مصر العربية

10 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45013 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-03-2006  برقم ايداع 1,550.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ بيتي لتجارة الجهزة 

الكهربائية والدوات المنزلية

11 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52463 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-01-2014  برقم ايداع 174.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها السرايا للمقاولت والتوريدات 

العموميه

12 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62401 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-07-2018  برقم ايداع 4,984.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الكفاح للمقاولت 

والتوريدات العموميه

13 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74660 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2021  برقم ايداع 1,142.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ مكتب بيت الخبره 

للمقاولت العمومية اعمال متكاملة وتوريدات عمومية ومزادات ومناقصات

14 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72494 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2020  برقم ايداع 5,445.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ل يوجد

15 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77310 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2021  برقم ايداع 6,485.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتبه دار الشرق

16 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77832 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2021  برقم ايداع 7,446.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الخلص لتجاره 

اكسسوارات سيارات

17 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83735 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2022  برقم ايداع 5,228.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ مكتب بشاير لتجارة 

مستلزمات المزارع
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18 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58287 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2017  برقم ايداع 2,463.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الندى لتجاره البقاله 

بالجمله ومنظفات

19 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81957 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2022  برقم ايداع 474.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الوداد لتجاره العلف

20 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84690 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-07-2022  برقم ايداع 8,367.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ أسواق زيتونه لتجارة 

البقالة

21 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46775 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-04-2007  برقم ايداع 1,180.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ مكتب مودرن جروب 

للستشارات الهندسية

22 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46775 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2021  برقم ايداع 13,847.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / المكتب العربي 

للمقاولت والتـــــــــــــــوريدات

23 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57313 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-01-2017  برقم ايداع 100.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها حلو وحادق

24 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   85171 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2022  برقم ايداع 9,671.000 الى : تعديل السم التجاري بجعله/ كحيل للتصدير

25 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55784 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-03-2016  برقم ايداع 1,433.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعله مكتب فاست للمقاولت 

العموميه والتوريدات العموميه

26 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55784 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2021  برقم ايداع 13,560.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ فليومينا للرحلت

27 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60554 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2018  برقم ايداع 874.000 الى : ببلش لتجارة الحذيه

28 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75749 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-04-2021  برقم ايداع 3,503.000 الى : الرحمه للدوات المنزلية والمفروشات

29 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49443 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2011  برقم ايداع 1,396.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ الطارق للمقاولت 

والتوريدات العمومية

30 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70063 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-01-2020  برقم ايداع 711.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها النور للمقاولت العموميه

31 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76212 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2021  برقم ايداع 4,430.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / معرض المجاهد 

للسيارات

32 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83542 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-04-2022  برقم ايداع 4,722.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها التقوى للمفروشات 

والدوات المنزليه

33 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43621 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2005  برقم ايداع 2,603.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب الخلص للتوريدات 

العموميه

34 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55306 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-03-2022  برقم ايداع 4,388.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/ سوبر ماركت الرسيت

35 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77963 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2021  برقم ايداع 7,657.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/مكتب الرحمه للمقاولت
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36 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   58942 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2017  برقم ايداع 4,039.000 الى : تعديل السم التجاري بجعله / عاطف جابر جاد خليل ) عاطف 

جابر لبيع السجائر (

37 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69328 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2019  برقم ايداع 9,098.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها المانه لتجاره المواد 

الغذائيه

38 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59819 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2017  برقم ايداع 6,182.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الفتح لتوريد مواد البناء 

والمقاولت

39 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85262 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 9,943.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب الجوكر للتوريدات 

العموميه

الشخاص

1 - عمار ايمن عمار عبده  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   52916 وتم ايداعه بتاريخ  07-07-2014 برقم 

ايداع    1485تم التأشير فى تاريخ   07-07-2014   بــ  

2 - حازم عيد محمد طه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   58213 وتم ايداعه بتاريخ  07-05-2017 برقم ايداع    

2288تم التأشير فى تاريخ   07-05-2017   بــ  خروج

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة ابراهيم عبدالرازق امام وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    51283 قيدت فى 23-10-2012 برقم 

ايداع   72861 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد انحلل مؤرخ 2022/7/2

ثابت تاريخ برقم 3835 يؤشر بحل الشركه وتصفيتها ول يوجد فروع اخرى

2 - شركة زينب عبدا علي وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    75590 قيدت فى 12-04-2021 برقم ايداع   

3191 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة

3 - شركة فريد عكاشة و شركائه   شركة سبق قيدها برقم    71262 قيدت فى 23-06-2020 برقم ايداع   

2964 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد انحلل شركة توصية بسيطة مسجل 

ملخصه برقم 78لسنة 2022 عقود شركات بني سويف تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا وليس للشركة فروع داخل 

ج.م.ع

4 - شركه سلوي عبدالكريم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    33593 قيدت فى 24-02-1998 برقم ايداع   

487 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد مصدق على توقيعاته برقم 1269ش 

لسنة 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا وليس للشركة فروع داخل ج.م.ع

5 - شركه ماجده صلح الدين عطيه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    36104 قيدت فى 1999-11-14 

برقم ايداع   3177 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد انحلل شركة تضامن 

مسجل ملخصه تحت رقم 82 لسنة 2022 عقود شركات بني سويف تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا وليس للشركة 

فروع داخل ج.م.ع

6 - تم تعديل اسم الشركه بجعلها شركه  عزوز محمد محمد سيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    66831 

قيدت فى 30-05-2019 برقم ايداع   4270 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

انحلل شركة تضامن ثابت تاريخه برقم 6676 لسنة 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا وليس للشركة فروع 

داخل ج.م.ع

7 - شركة عبدالعال حمدان سيد خالد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    65122 قيدت فى 05-02-2019 برقم 

ايداع   1013 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد انحلل شركة توصية بسيطة 

ثابت تاريخه 56 في 2021/1/4 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا وليس للشركة فروع داخل ج.م.ع

8 - شركه نورالدين جابر وهبه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    55072 قيدت فى 22-12-2015 برقم 

ايداع   3898 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد انحلل شركة توصية بسيطة 

مصدق على توقيعاته برقم 716ط لسنة 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا وليس للشرك ةفروع داخل ج.م.ع

9 - شركه جمل سيد خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    40773 قيدت فى 02-06-2003 برقم ايداع   

1650 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة

10 - شركه محمد رجب عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    41594 قيدت فى 21-01-2004 برقم ايداع   

248 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد انحلل شركة توصية بسيطة ثابت 

تاريخه رقم 3645 في 2022/8/28 تم حل الشركة وتصفيتها وليس للشركة فروع داخل ج.م.ع
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رأس المال

1 - شركه اسامه شحات قرنى محمد وشريكه احمد على محمود عبدالحميد شركة سبق قيدها برقم     79898 

قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    10880وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

2 - تعديل اسم الشركة بجعله/ شركة رجب حسن شعبان توني وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     68087 قيدت 

فى 17-09-2019 برقم ايداع    6662وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

18,000.000

3 - تعديل اسم الشركة بجعله/ شركة رجب حسن شعبان توني وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     68087 قيدت 

فى 17-09-2019 برقم ايداع    6662وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

18,000.000

4 - تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة زينب رمضان على على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     56039 قيدت 

فى 18-05-2016 برقم ايداع    2090وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

5 - شركة مهران عبدالوهاب عبدا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     59057 قيدت فى 11-09-2017 برقم 

ايداع    4331وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

6 - شركة عماد سيد شاكر و شريكه شركة سبق قيدها برقم     71048 قيدت فى 15-06-2020 برقم ايداع    

2759وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - احمد ابراهيم رياض و شركاه شركة سبق قيدها برقم     84229 قيدت فى 08-06-2022 برقم ايداع    

6854وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان المركز العام 

للشركة بجعله/ القطعة 24 منطقة الصناعات الخفيفة مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ملك/ ورثة ابراهيم 

رياض ابراهيم

2 - شركه عامر سالم عامر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     46204 قيدت فى 03-12-2006 برقم ايداع    

4546وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 64 الدور السادس ابراج المل 

برج 96 طريق التوستراد المعادي الجديدة ويديره عامر سابم عامر

3 - شركه  بدر رؤوف و ماجد حبيب شركة سبق قيدها برقم     32248 قيدت فى 10-12-1996 برقم ايداع    

3006وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان المركز العام 

للشركة  بجعله/ قرية م الحاج ملك/ سامي حسين محمد بدران خاطر

4 - تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة زينب رمضان على على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     56039 قيدت 

فى 18-05-2016 برقم ايداع    2090وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى 

سويف تعديل عنوان المركز العام للشركة بجعله/ طريق بني سويف الزراعي بعد كمين السحارة 2كم بني سويف 

بملك/ احمد عبدالحميد حسن

5 - تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة زينب رمضان على على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     56039 قيدت 

فى 18-05-2016 برقم ايداع    2090وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى 

سويف افتتاح فرع بناحية طريق الفيوم الجديد بجوار مدرسة الصفوة بملك/ ميخائيل عبدالملك يعقوب عبدالملك 

عن نشاط بيع زيوت وشحوم السيارات المودع برقم 9968لسنة 2022

6 - تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة زينب رمضان على على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     56039 قيدت 

فى 18-05-2016 برقم ايداع    2090وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى 

سويف افتتاح فرع بناحية شارع بورسعيد أول طريق الفيوم القديم بملك/ محروسة احمد عبدالعزيز احمد, عن 

نشاط بيع زيوت وشحوم السيارات المودع برقم 9973 لسنة 2022

7 - شركة على ماهر عبدالفتاح وشريكته شركة سبق قيدها برقم     83996 قيدت فى 23-05-2022 برقم ايداع    

6087وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف ش خليل عبدالعزيز الباصيرى 

ملك/ عبدالفتاح محمد بيومى

8 - شركة مينا نبيه عزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84161 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع    

6618وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان المركز العام 

للشركة بجعله/ الوحدة 79 المنطقة الصناعية مجمع بياض العرب ملك/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية

9 - شركة / خليفة حسين خليفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     82138 قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع    

919وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله/ ش عثمان 

بن عفان بجوار البنك الهلي - شرق النيل بملك/ أحمد عبداللطيف محمد

10 - شركة مهران عبدالوهاب عبدا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     59057 قيدت فى 2017-09-11 

برقم ايداع    4331وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 6 ش جمال جمعه 

خلف مدرية الطب البيطرى ملك/ اسامه حسنى عبدالقادر
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - شركة محمد حسن سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     60653 قيدت فى 11-02-2018 برقم ايداع    

1066 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع وش الباب من مادة MDF والبواب 

والقشرة والبلكاش والكونتر ومقاولت عمومية / اعمال متكاملة وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة / وتصنيع مواسير بلستيك بكافة أنواعها وأطولها وأقطارها وكافة الصناعات 

البلستيكية ومستلزماتها.

2 - شركة بهاء سيد عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     59208 قيدت فى 27-09-2017 برقم ايداع    

4688 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله/ استصلح اراضى زراعيه 

ومزراع سمكيه ومزارع اغنام وابقار حلب ومشاريع تسمين عجول ومشاريع مناحل العسل وكل ما يخص 

مشاريع النتاج الحيوانى والداجنى لنفسه وللغير وبيع وتجارة المحاصيل الزراعية

3 - شركة ياسر حسن عثمان وشريكة شركة سبق قيدها برقم     41141 قيدت فى 15-09-2003 برقم ايداع    

2679 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت عمومية ـ اعمال متكاملة بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه  وتطوير عقارى

4 - شركة مينا نبيه عزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84161 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع    

6618 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله / مصنع بطاطس نصف مقليه 

مجمدة

5 - تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة شريفه محمد محمود وشريكها شركة سبق قيدها برقم     57371 قيدت فى 

17-01-2017 برقم ايداع    247 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت وتوريدات 

عموميه فيما عدا توريد العمالة وعدا توريد الكمبيوتر

6 - شركة مهران عبدالوهاب عبدا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     59057 قيدت فى 11-09-2017 برقم 

ايداع    4331 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الجهزه الكهربائيه ماعد اجهزه 

الكمبيوتر مقاولت عامه وتريدات عموميه وما عدا توريد العماله ال بعد الحصول على الترخيص الزمه .

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم الشركة بجعله/ شركة رجب حسن شعبان توني وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     68087 قيدت 

فى 17-09-2019 برقم ايداع    6662 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعديل اسم الشركة بجعله/ شركة رجب حسن شعبان توني وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     68087 قيدت 

فى 17-09-2019 برقم ايداع    6662 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة زينب رمضان على على وشريكها شركة سبق قيدها برقم     56039 قيدت 

فى 18-05-2016 برقم ايداع    2090 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 82553   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-02-2022 برقم ايداع    2122 الى   تم تعديل السمه التجاريه بجعلها الفيروز لصناعه 

الملبس الجاهزه

2 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 79898   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-10-2021 برقم ايداع    10880 الى   شركه اسامه شحات قرنى محمد وشريكه احمد على 

محمود عبدالحميد

3 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68087   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-09-2019 برقم ايداع    6662 الى   تعديل اسم الشركة بجعله/ شركة رجب حسن شعبان 

توني وشريكه

4 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68087   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-09-2019 برقم ايداع    6662 الى   تعديل اسم الشركة بجعله/ شركة رجب حسن شعبان 

توني وشريكيه

5 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56039   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2016 برقم ايداع    2090 الى   تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة زينب رمضان على 

على وشريكها

6 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 57371   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-01-2017 برقم ايداع    247 الى   تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة شريفه محمد محمود 

وشريكها

7 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59057   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-09-2017 برقم ايداع    4331 الى   شركة مهران عبدالوهاب عبدا وشريكته
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - ميلد راضى مجلى معوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19054   وتم ايداعه بتاريخ    1980-11-22 

برقم ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  تعيين الستاذ ميلد راضى مجلى معوض مدير 

فرع اهناسيا بموجب قرار الدارة بتاريخ 2022/7/31

2 - ميلد راضى مجلى معوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19054   وتم ايداعه بتاريخ    1980-11-22 

برقم ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 22-11-1980  بــ :  تعيين الستاذ ميلد راضى مجلى معوض مدير 

فرع اهناسيا بموجب قرار الدارة بتاريخ 2022/7/31

3 - مجاهد حسن عثمان مسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41141   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2679 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2010  بــ :  دخول الشريك مجاهد حسن 

عثمان مسلم

4 - عمر حسن عثمان مسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41141   وتم ايداعه بتاريخ    2003-09-15 

برقم ايداع   2679 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2010  بــ :  تخارج وتخالص الشريك عمر حسن عثمان

5 - سليمان يوسف محمد سليمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    51381   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2012 برقم ايداع   3097 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2012  بــ :  للشريكين مجدى يوسف  

وسليمان يوسف مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ماهو باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم 

حق التوقيع على عقود القرض والرهن من البنك وكذلك عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه

6 - طه صالح طه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79898   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2021 برقم 

ايداع   10880 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  تخارج وتخالص الشريك

7 - احمد على محمود عبدالحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    79898   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2021 برقم ايداع   10880 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع للشركاء اسامه 

شحات قرنى محمد والشريك/ احمد على محمود عبدالحميد  لهما حق الدارة والتوقيع عن الشركه مجتمعين فقط 

فى التعامل امام البنوك فى السحب واليداع او صرف الشيكات القتراض وفى كافه التعاملت امام جميع المصالح 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والخاص ولهم كذلك حق توكيل الغير فى مايلزم من امور الشركه وفى كل 

او بعض ماذكر

8 - سعيد عيد محمد خليفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68087   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-17 

برقم ايداع   6662 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج بتاريخ 2022/8/18

9 - سعد ابوزيد اسماعيل مشرف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68087   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   6662 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج بتاريخ 2022/8/18

10 - ابراهيم نصر محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68087   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   6662 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  دخول بتاريخ 2022/8/18

11 - سامى سيد احمد فراج  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68087   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-17 

برقم ايداع   6662 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج بتاريخ 2022/8/18

12 - ابراهيم نصر محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68087   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   6662 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خروج بتاريخ 2022/8/18
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13 - احمد عبدالحميد حسن عبدالحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    56039   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2016 برقم ايداع   2090 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع بجعلها 

لكل من/ احمد عبدالحميد حسن عبدالحميد , والسيدة/ زينب رمضان على على , مجتمعين أو منفردين الحق في 

فتح الحسابات في كافة البنوك والرهن والقتراض والمضاربة باسم الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري في كافة الجراءات 

والتعامل مع مصالح الضرائب بكافة أنواعها ولجانها وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

14 - احمد جوده سالم محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57371   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-17 

برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

15 - شريفة محمد محمود عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57371   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2017 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  اتفق الشركاء على ان تكون السيدة 

/ شريفه محمد محمود عبدا حق الدارة والتوقيع منفردة ولها حق القتراض من جميع البنوك ودون أخذ موافقة 

باقي الشركاء.

16 - حازم عصام اسماعيل رمضان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57371   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2017 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  خروج بتاريخ 2022/8/24

17 -  محمد عبدالحليم على حسين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57371   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2017 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك من متضامن 

إلى موصي بتاريخ 2022/8/24

18 - سما اسامه حسنى عبدالقادر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    59057   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2017 برقم ايداع   4331 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

19 - مهران جمعه عبدالوهاب عبدا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    59057   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2017 برقم ايداع   4331 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع للسيد مهران 

جمعه عبدالوهاب منفردا وله الحق التوقيع عن الشركه امام كافة الجاهات والمصالح الحكوميه وشركات القطاع 

العام والخاص وبنوك القطاع وله حق فتح الحساب المصرفى وله حق القتراض والرهن وله حق بيع اصول 

وسيارات الشركه وله حق توكيل الغير داخل وخارج ج. م .ع فى بعض او كل ما سبق .

20 - محمد محمود محمد عبدالعليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59057   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2017 برقم ايداع   4331 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  خروج
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تجديد افراد

1 - ممدوح محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29841   قيدت فى   25-02-1993 برقم ايداع    347 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

2 - محمد كمال قرني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30787   قيدت فى   31-01-1995 برقم ايداع    259 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

3 - محمد كمال قرني قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30787   قيدت فى   26-09-2013 برقم ايداع    

1815 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

4 - جوزيف لويس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37082   قيدت فى   04-07-2000 برقم ايداع    2110 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

5 - جيهان فهمي فانوس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43300   قيدت فى   06-06-2005 برقم ايداع    

1750 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-06-05

6 - ام محمد ابوسيف علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43964   قيدت فى   01-10-2005 برقم ايداع    

3521 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

7 - شريف مجدى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50751   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    

1571 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-27

8 - احمد حسن عبدالفتاح مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52113   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

1492 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

9 - محمد جميل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54254   قيدت فى   22-06-2015 برقم ايداع    1827 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

10 - ناصر سيد جوده علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54860   قيدت فى   18-11-2015 برقم ايداع    

3391 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

11 - حنان محمد العراقى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55248   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    223 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

12 - شعبان محمد سيد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57831   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    

1336 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

13 - محمود احمد ممدوح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57992   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

1750 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

14 - اسماعيل رياض محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58941   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

4037 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

15 - علي حسن بدوي بدوي عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43909   قيدت فى   2005-09-24 

برقم ايداع    3373 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-23

16 - عمر حسن عثمان مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53729   قيدت فى   02-02-2015 برقم ايداع    

350 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

17 - سعديه محمد خليل سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56503   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    

3327 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

18 - اشرف سيد عبدالعاطى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57787   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    1224 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

19 - باسم شوقى اسكندر بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58627   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

3296 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

20 - فوزيه شاكر محمد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33908   قيدت فى   26-05-1998 برقم ايداع    

1374 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

21 - حماده بدر عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42684   قيدت فى   25-12-2004 برقم ايداع    

3617 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24
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22 - حسن علي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43554   قيدت فى   25-07-2005 برقم ايداع    

2425 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-24

23 - كمال جابر جوده سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45322   قيدت فى   08-05-2006 برقم ايداع    

2369 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

24 - محمود احمد عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50855   قيدت فى   05-07-2012 برقم ايداع    

1888 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

25 - مصطفي كامل فريد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52033   قيدت فى   27-05-2013 برقم ايداع    

1274 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

26 - ايمان سلمه حنين جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52274   قيدت فى   06-11-2013 برقم ايداع    

2056 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

27 - صباح مختار توفيق عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53249   قيدت فى   02-11-2014 برقم 

ايداع    2345 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

28 - دعاء سيد رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58153   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

2139 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

29 - احمد سيد عبدالمحسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58436   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    2822 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

30 - صلح الدين رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32878   قيدت فى   22-07-1997 برقم ايداع    

1492 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

31 - راضيه عبده محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41915   قيدت فى   11-05-2004 برقم ايداع    

1294 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-10

32 - مجدي ابراهيم نصيف سلواني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44394   قيدت فى   26-12-2005 برقم 

ايداع    4872 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

33 - جمال محمد علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50771   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

1628 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

34 - حسن فتحي حامد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54042   قيدت فى   21-04-2015 برقم ايداع    

1205 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

35 - مديحه جمعه احمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58754   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

3578 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

36 - عمر شعبان عبدالحميد برعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58764   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    3598 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

37 - حكمه حنفي محمودعويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38460   قيدت فى   01-07-2001 برقم ايداع    

1931 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-30

38 - عصام حسين عبدالغني محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39950   قيدت فى   22-09-2002 برقم 

ايداع    2866 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-09-21

39 - سمير شكري بولس عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46043   قيدت فى   29-10-2006 برقم ايداع    

4161 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-28

40 - احمد رجب عبدالتواب امام بولية والده رجب عبدالتواب امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54804   قيدت 

فى   08-11-2015 برقم ايداع    3245 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-07

41 - مريم دانيال راغب عجايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55930   قيدت فى   27-04-2016 برقم ايداع    

1827 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

42 - يوسف شعبان حميده شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57841   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    

1356 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

43 - اشرف احمد توفيق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58534   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

3075 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03
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44 - مصطفى حسن دسوقى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58546   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

3103 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

45 - سهام حسن محمد سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58926   قيدت فى   20-08-2017 برقم ايداع    

4000 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

46 - محمد عبدالنبى محمد عبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58125   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

2087 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

47 - كامل عزيز كامل جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24861   قيدت فى   19-02-1986 برقم ايداع    

427 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-18

48 - رجب محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28475   قيدت فى   22-01-1991 برقم ايداع    

143 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-21

49 - سوسن كمال حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35224   قيدت فى   21-04-1999 برقم ايداع    

1053 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-20

50 - ممدوح مختار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50859   قيدت فى   08-07-2012 برقم ايداع    

1898 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

51 - سيد يوسف زارع مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57199   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

5175 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

52 - فاطمه مبروك مرسى مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58428   قيدت فى   08-06-2017 برقم 

ايداع    2798 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

53 - انطون محب ملك يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58781   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

3627 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

54 - عبدالمبدي شاكر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39789   قيدت فى   10-08-2002 برقم ايداع    

2416 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

55 - شنوده فهيم عبدا معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51074   قيدت فى   11-09-2012 برقم ايداع    

2394 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-10

56 - رامي محمد قرني عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52463   قيدت فى   28-01-2014 برقم 

ايداع    174 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-27

57 - محمود سليمان نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53461   قيدت فى   03-12-2014 برقم ايداع    

2793 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-02

58 - انتصار ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53771   قيدت فى   11-02-2015 برقم ايداع    

456 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

59 - محمود هاشم معوض عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55193   قيدت فى   05-01-2016 برقم 

ايداع    92 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

60 - محمد سيد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55453   قيدت فى   09-02-2016 برقم ايداع    

618 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

61 - احمد رفاعى حسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55618   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

1011 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

62 - عماد سمير جيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57416   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

329 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

63 - خالد صلح قرنى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57546   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

64 - عيد عبد الوهاب عيد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58984   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    4141 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

65 - بثينه توفيق فداوي مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47010   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

1798 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04
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66 - ابراهيم خليل ابراهيم عبدالصالحين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49492   قيدت فى   2011-06-06 

برقم ايداع    1541 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

67 - ابراهيم بكري احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54190   قيدت فى   01-06-2015 برقم ايداع    

1604 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

68 - خيريه عبدالحميد عبدالجواد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54348   قيدت فى   2015-07-29 

برقم ايداع    2085 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

69 - محمد فؤاد محمد جادالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57722   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

1062 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

70 - محمد عويس جمعة محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58916   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

3962 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

71 - مكرم جورج خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22101   قيدت فى   07-03-1982 برقم ايداع    488 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

72 - وسيم مرقس سامي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38018   قيدت فى   13-03-2001 برقم ايداع    

721 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

73 - نجيه حسن عبدا جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40635   قيدت فى   23-04-2003 برقم ايداع    

1289 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-22

74 - علءالدين عبدالعال عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47985   قيدت فى   21-10-2009 برقم 

ايداع    2022 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

75 - احمد محمد امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50225   قيدت فى   12-01-2012 برقم ايداع    

149 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

76 - امال فرج عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50274   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    288 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

77 - تامر محمد كامل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56697   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

3730 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

78 - احمد مصطفى حامد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57402   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

307 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

79 - احمد راضى عبدالفتاح جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57513   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    534 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

80 - محمود عويس قرنى كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57612   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

788 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

81 - علياء احمد محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58287   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    2463 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

82 - عيسى محمد محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58583   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    

3188 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

83 - احمد عرفات عيد تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58759   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

3590 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

84 - محمد ناجي عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32050   قيدت فى   26-10-1996 برقم ايداع    

2550 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

85 - علي عزمي علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32329   قيدت فى   04-01-1997 برقم ايداع    

33 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

86 - لفي مسلم فريج سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44188   قيدت فى   28-11-2005 برقم ايداع    

4257 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

87 - عزه معوض اسماعيل سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44254   قيدت فى   10-12-2005 برقم ايداع    

4441 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09
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88 - محمد احمد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46775   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

89 - عبدالعظيم عاطف عبدالعظيم مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59052   قيدت فى   2017-09-11 

برقم ايداع    4311 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

90 - فرحات حسن علي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52777   قيدت فى   26-05-2014 برقم ايداع    

1155 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

91 - عادل عبدالجواد عبدالجواد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56613   قيدت فى   2016-09-07 

برقم ايداع    3614 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

92 - عاطف حسين محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56772   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

4034 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

93 - احمد محمود حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56866   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

4268 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

94 - طه محمد طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57032   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    

4740 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

95 - عصام الدين مؤمن محمد مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57581   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    702 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

96 - شادى عماد فوزى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58332   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

2574 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

97 - شيرين عبدالتواب فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32790   قيدت فى   18-06-1997 برقم ايداع    

2160 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

98 - اشرف عبدالفضيل عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41820   قيدت فى   10-04-2013 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-09

99 - اشرف عبدالفضيل عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41820   قيدت فى   06-04-2004 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

100 - سامح كمال شاكر تومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44495   قيدت فى   04-01-2006 برقم ايداع    

105 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

101 - عابد محمد سيد عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47012   قيدت فى   06-06-2007 برقم ايداع    

1806 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

102 - امال محمد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42048   قيدت فى   22-06-2004 برقم ايداع    

1769 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

103 - صالح حزين مطاوع غندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43782   قيدت فى   30-08-2005 برقم 

ايداع    3022 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

104 - حازم صلح محمد مغيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46967   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

1684 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

105 - سهاد صلح عبدا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48866   قيدت فى   19-10-2010 برقم ايداع    

2447 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

106 - اسامه محمد عبدالوهاب مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49314   قيدت فى   12-04-2011 برقم 

ايداع    970 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

107 - مصطفى حمدى عبدالستار حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49620   قيدت فى   06-07-2011 برقم 

ايداع    1931 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-05

108 - صباح زين طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50379   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    537 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

109 - صبري خميس عبدالحميد ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52251   قيدت فى   2013-10-27 

برقم ايداع    1967 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26
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110 - امين قرني امين معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53153   قيدت فى   21-09-2014 برقم ايداع    

2044 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

111 - مصطفى علي عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55247   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    221 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

112 - سميه محمدين فاضل عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55728   قيدت فى   23-03-2016 برقم 

ايداع    1279 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

113 - ام هاشم امين ابوعمره على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58853   قيدت فى   09-08-2017 برقم 

ايداع    3804 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

114 - احمد فرحان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31584   قيدت فى   10-04-1996 برقم ايداع    

763 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

115 - روحيه شعبان على جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50256   قيدت فى   19-01-2012 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

116 - محمد زكي عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50866   قيدت فى   09-07-2012 برقم ايداع    

1914 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

117 - ماجده عيد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50968   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

2161 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

118 - وحيد ربيع حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50987   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

2208 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

119 - رمضان فتحي عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50988   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

2209 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

120 - محمود حسن محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56848   قيدت فى   23-10-2016 برقم ايداع    

4220 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

121 - احمد سيد عبدالسلم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57728   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

122 - كامل حسن كامل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46519   قيدت فى   19-02-2007 برقم ايداع    

514 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

123 - ايمان عيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46562   قيدت فى   26-02-2007 برقم ايداع    

644 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

124 - هويدا عبد الفتاح عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47533   قيدت فى   29-01-2009 برقم 

ايداع    266 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-28

125 - طارق محمد عبدالمحسن عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49443   قيدت فى   2011-05-24 

برقم ايداع    1396 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-05-23

126 - رزاق اسماعيل احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55993   قيدت فى   10-05-2016 برقم 

ايداع    1979 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

127 - حسام عيد محمد ابو سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56899   قيدت فى   30-10-2016 برقم ايداع    

4355 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

128 - مشرف محمد زيدان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57632   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

816 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

129 - عماد محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57856   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

1391 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

130 - لبني عبدالعظيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39160   قيدت فى   06-02-2002 برقم ايداع    

444 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

131 - عبداللطيف على محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48184   قيدت فى   11-01-2010 برقم 

ايداع    68 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10
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132 - اسامه وديع صالح منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49472   قيدت فى   01-06-2011 برقم ايداع    

1480 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

133 - فرج احمد حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49663   قيدت فى   13-07-2011 برقم ايداع    

2013 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

134 - احمد طه محمد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58470   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

2907 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

135 - محمود كيلنى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58644   قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    

3343 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

136 - تعديل السم التجاري بجعله / عاطف جابر جاد خليل ) عاطف جابر لبيع السجائر (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   58942   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    4039 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-20

137 - عفاف محمد فهمى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58958   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    

4070 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

138 - احمد فتحي رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38194   قيدت فى   23-04-2001 برقم ايداع    

1252 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-22

139 - ميصائيل القمص جرجس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39763   قيدت فى   2002-08-05 

برقم ايداع    2360 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

140 - رابح عبدالتواب ابراهيم جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46446   قيدت فى   04-02-2007 برقم 

ايداع    299 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

141 - محمد انور عبدالتواب الجبيلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47101   قيدت فى   01-07-2007 برقم 

ايداع    2030 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

142 - اسماعيل صادق محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48813   قيدت فى   29-09-2010 برقم 

ايداع    2270 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-28

143 - عابد سيد عكاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46035   قيدت فى   18-10-2006 برقم ايداع    

4136 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

144 - احمد يحيي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50702   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

1455 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

145 - علء رجب معوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53694   قيدت فى   26-01-2015 برقم ايداع    

262 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

146 - حمدي عباس حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55057   قيدت فى   20-12-2015 برقم ايداع    

3857 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

147 - منى فارس عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55294   قيدت فى   18-01-2016 برقم 

ايداع    299 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

148 - احمد توفيق ذكى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56396   قيدت فى   03-08-2016 برقم ايداع    

3047 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

149 - منال معوض محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58903   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

3934 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

150 - سناء جابر عبدالغنى عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59000   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    4185 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

151 - احمد جمعه عبداللطيف فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59028   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    4259 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

152 - عمرو محمدعطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59162   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

4592 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

153 - منال صبرى سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59172   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

4616 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23
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154 - وليد فاروق امين قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45821   قيدت فى   22-08-2006 برقم ايداع    

3673 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

155 - سامي حسانين يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50995   قيدت فى   26-08-2012 برقم ايداع    

2222 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

156 - عيشه سعيد حسان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52857   قيدت فى   19-06-2014 برقم ايداع    

1348 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-18

157 - عبدالحافظ ماهر ابوسيف عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58053   قيدت فى   2017-04-19 

برقم ايداع    1907 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

158 - ايمن محمد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58666   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

3381 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

159 - ناديه رشاد علي فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49155   قيدت فى   27-02-2011 برقم ايداع    

447 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-26

160 - احمد محمد مجاهد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57687   قيدت فى   27-02-2017 برقم ايداع    

968 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

161 - عزت كمال امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44903   قيدت فى   08-03-2006 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

162 - محمد سعد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50991   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

2212 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

163 - عرفه رزق عوض حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56102   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    

2309 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

164 - محمد سليمان عبد الفتاح عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57680   قيدت فى   2017-02-26 

برقم ايداع    955 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25
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تجديد شركات

1 - شركه عادل فخري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36064  قيدت فى  07-11-1999 برقم ايداع   

3012 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2024  12:00:00ص

2 - شركه مكارى عادل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57177  قيدت فى  18-12-2016 برقم ايداع   

5115 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  12:00:00ص

3 - شركة ابراهيم عبدالرازق امام وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   51283  قيدت فى  23-10-2012 برقم 

ايداع   72861 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2022  

12:00:00ص

4 - شركه هشام كمال عبدالعزيز و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42616  قيدت فى  11-12-2004 برقم 

ايداع   3425 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2024  

12:00:00ص

5 - شركه عامر سالم عامر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   46204  قيدت فى  03-12-2006 برقم ايداع   

4546 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2026  12:00:00ص

6 - شركه عبدالعال السيد عبدالمحسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38146  قيدت فى  2001-04-14 

برقم ايداع   1147 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2026  

12:00:00ص

7 - شركة ادمون عاطف عزت وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   57432  قيدت فى  23-01-2017 برقم 

ايداع   360 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00

ص

8 - شركه الحسين محمد علي براني وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28245  قيدت فى  1990-10-28 

برقم ايداع   1876 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2025  

12:00:00ص

9 - شركة ناجي صليب عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   50990  قيدت فى  23-08-2012 برقم 

ايداع   2211 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص

10 - شركه محمد رمضان عبدالقادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   54809  قيدت فى  2015-11-10 

برقم ايداع   3265 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  

12:00:00ص

11 - شركه علي ابو نورج   شركة سبق قيدها برقم :   9927  قيدت فى  03-10-1960 برقم ايداع   532 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2025  12:00:00ص

12 - شركه محمد سيد محمد شعبان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26196  قيدت فى  1987-09-24 

برقم ايداع   2017 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  

12:00:00ص

13 - شركه سناء مصطفي البكري حسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39441  قيدت فى  

22-04-2002 برقم ايداع   1301 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2027  12:00:00ص

14 - شركة صفاء رمضان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   50925  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

2045 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

15 - تعديل اسم الشركة بجعلها/ شركة شريفه محمد محمود وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   57371  قيدت 

فى  17-01-2017 برقم ايداع   247 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2027  12:00:00ص
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16 - شركه فاطمه جمال الدين حمدى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   39779  قيدت فى  2002-08-07 

برقم ايداع   2392 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

17 - شركة  عادل عبدالمؤمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51009  قيدت فى  29-08-2012 برقم 

ايداع   2247 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

18 - شركه نورالدين جابر وهبه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   55072  قيدت فى  22-12-2015 برقم 

ايداع   3898 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2025  

12:00:00ص

19 - شركة على تمام على مدكور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   48940  قيدت فى  14-11-2010 برقم 

ايداع   2701 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2025  

12:00:00ص

20 - شركه جمل سيد خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40773  قيدت فى  02-06-2003 برقم ايداع   

1650 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2023  12:00:00ص

21 - شركة مهران عبدالوهاب عبدا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   59057  قيدت فى  2017-09-11 

برقم ايداع   4331 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  

12:00:00ص
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