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قيود أفراد

1 - محمود احمد البدوى سيد عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3294 ورقم قيد 20346    محل رئيسى  عن تجارة اعلف وغلل, بجهة محافظة بنى سويف طنسا بنى مالو 

مركز ببا بنى سويف ملك اسماعيل عبدالرحمن محمد

2 - غاده محمد عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3295 ورقم 

قيد 20347    محل رئيسى  عن تجارة وتصدير النباتات العطرية, بجهة محافظة بنى سويف عزبة هاشم/ ملك 

احمد صلح الدين على

3 - منى حسين اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3296 

ورقم قيد 20348    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف دشطوط معجون 

ملك/ محمد خلف مراد ابوالسعود

4 - هانى سيد جنيدى كريم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3297 ورقم 

قيد 20349    محل رئيسى  عن محل بيع اسمدة ومبيدات وتقاوى, بجهة محافظة بنى سويف صفط راشين مركز 

ببا بنى سويف ملك محمود جابر عبدالحميد اسماعيل

5 - مبروك صلح حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3299 

ورقم قيد 20350    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا ش 

التحاد ملك/ محمد صلح حسين احمد

6 - احمد عبدالفتاح عبدالسلم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3300 ورقم قيد 20351    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة بنى سويف منشاة ابومليح 

مركز سمسطا بنى سويف ملك عبدالفتاح عبدالسلم عبدالفتاح

7 - سامى عشرى محمود يس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3301 

ورقم قيد 20352    محل رئيسى  عن مكتب تصدير نباتات عطرية, بجهة محافظة بنى سويف منشاة ابومليح 

ملك/ مصطفى عشرى محمود يس

8 - نوره محمد عبدالشافى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3302 ورقم قيد 20353    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بنى صالح 

مركز الفشن بنى سويف ملك احمد محمد ممدوح

9 - منى سيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3303 ورقم 

قيد 20354    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف بنى صالح مركز الفشن 

ملك ياسر محمد محمد ممدوح

10 - محمد عيسى عبدالستار احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3306 ورقم قيد 20355    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف عزبة 

قفطان عزبة قفطان الغربية مركز سمسطا بنى سويف ملك احمد على محمد احمد

11 - ريهان محمد عبدالهادى ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3307 ورقم قيد 20356    محل رئيسى  عن استديو تصوير )عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة بنى سويف 

بندر سمسطا ش مجرى الشرقى من ش محمود سليمان ملك/ محمد ربيع حافظ

12 - امال حسنى امين رشوان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3308 

ورقم قيد 20357    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا عزبة الصفيح 

ملك/ هيثم صبحى عبدالحميد احمد

13 - عاطف سيد محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3310 

ورقم قيد 20358    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف طنسا بنى مالو 

عزبة ابورمح ملك/ شربات مصطفى بدر عبود
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14 - جميل كمال كامل غالى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3311 

ورقم قيد 20359    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا عزبة 

ايوب بنى سويف ملك عبدالصمد محمد عبدالصمد

15 - احمد صلح وزير على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3313 

ورقم قيد 20360    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة بنى سويف بنى منين مركز الفشن 

بنى سويف ملك هدى رمضان محمد محمد

16 - نبيه عادل نبيه حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3314 

ورقم قيد 20361    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف طوه مركز ببا بنى سويف ملك 

فاطمه عبدالعليم محمد احمد

17 - ورده محمد سيد خالد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3316 ورقم 

قيد 20362    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف ابودخان ملك/ حسن محمد 

مهران صابر

18 - حسن شاكر ساعدى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3317 ورقم قيد 20363    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف على كيلنى مركز ببا بنى 

سويف ملك هانى شاكر ساعدى عبداللطيف

19 - ناديه على زيدان زيان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3320 ورقم 

قيد 20364    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع سلع غذائيه, بجهة محافظة بنى سويف قمبش الحمراء مركز ببا 

بنى سويف ملك تحيه سيد محمود

20 - ناهد جابر بكرى عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3321 ورقم قيد 20365    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف شارع 

النادى الثقافى بندر سمسطا ملك احمد وجيه على

21 - عزه سيد حسين سلم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3324 ورقم 

قيد 20366    محل رئيسى  عن ورشة لحام معادن, بجهة محافظة بنى سويف الحيبة العجرة ملك/ رشا احمد 

عبدا

22 - محمد محمد عبدا عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 61,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3326 ورقم قيد 20367    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا شارع طراد النيل 

بنى سويف ملك مصطفى عبدا حسانين

23 - محمود فكرى عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3334 ورقم قيد 20368    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف دلهانس 

ملك/ محمد فكرى عبدالمجيد محمد

24 - بدوى حسن احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3335 

ورقم قيد 20369    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة بنى سويف اقفهص ملك طارق محمد 

احمد عوض

25 - شادى على ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3336 

ورقم قيد 20370    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف القضابى ملك/ 

مؤيد على ابراهيم على

26 - محمد نادى شلقامى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3337 

ورقم قيد 20371    محل رئيسى  عن ورشة نجاره بسيطه, بجهة محافظة بنى سويف شارع السوق بندر سمسطا 

ملك عاطف رجب صادق على
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27 - امل شحاته مقيدم سلم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3340 ورقم 

قيد 20372    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف مازورة ملك/ مصطفى حسين 

مقيدم سلم

28 - بكرى ابراهيم احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3341 

ورقم قيد 20373    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة بنى سويف الفنت الغربية ملك/ ابراهيم احمد 

على احمد

29 - ماريه ثابت حنا حنين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3342 ورقم 

قيد 20374    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة بنى سويف كفر درويش مركز الفشن بنى سويف 

ملك ابراهيم ناعوم عبدالملك

30 - حسنيه سلمه احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3346 

ورقم قيد 20375    محل رئيسى  عن مكتب نقل رحلت داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة بنى سويف الفنت الغربيه مركز الفشن بنى سويف ملك 

صلح عيد احمد عبدا

31 - ربيع محمد عبدالعليم عرفات تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3347 ورقم قيد 20376    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه عدا الكمبيوتر واجزاؤه, بجهة محافظة 

بنى سويف ابوشربان مركز ببا بنى سويف ملك اسماء على على عرفات

32 - شمردل عبدالبديع عبدالعاطى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 3351 ورقم قيد 20377    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف القضابى 

مركز الفشن بنى سويف ملك عبدالرحيم عبدالبديع عبدالعاطى

33 - عز الدين احمد ابو غنيمه احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3352 ورقم قيد 20378    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية وقطع غيار)عدا اجهزة الكمبيوتر 

ومشتملته(, بجهة محافظة بنى سويف اقفهص ملك/ سعاد اسماعيل حسن

34 - سلمه معوض على محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3353 

ورقم قيد 20379    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف دشطوط مركز سمسطا بنى سويف 

ملك محمد ثابت سليمان عبدا

35 - عيد احمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3358 ورقم 

قيد 20380    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة الكهربائية)عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملته(, بجهة محافظة بنى 

سويف بندر سمسطا ش الجلء ملك/ حمدى محمد حسين خليل

36 - احمد سلم جابر وهبه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3359 ورقم 

قيد 20381    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية, بجهة محافظة بنى سويف هربشنت 

ملك سلم جابر وهبه عبدالجواد

37 - بدر حسنى شاكر عطيه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3360 

ورقم قيد 20382    محل رئيسى  عن ورشة موبليات, بجهة محافظة بنى سويف طرشوب مركز ببا بنى سويف 

ملك ماجده محروس مترى ايوب

38 - صبحى غطاس خليل ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3363 ورقم قيد 20383    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجبانة البحرى ملك 

محمد جلل محمد شريف

39 - ابتسام مرعى احمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3364 

ورقم قيد 20384    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وعلفة, بجهة محافظة بنى سويف قمبش الحمراء ملك/ 

عصام سيد عبدالحميد
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40 - هدى حسن محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3365 ورقم قيد 20385    محل رئيسى  عن تجارة بقالة تموينية, بجهة محافظة بنى سويف البرانقة عزبة 

اليوسيفية مركز ببا بنى سويف ملك هدى حسن محمد

41 - محمد ربيع قطب احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3367 ورقم 

قيد 20386    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا ش مصطفى متولى منم ش 

التامينات ببا بنى سويف ملك نصر ا عبدالوهاب طه

42 - محمود محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3369 

ورقم قيد 20387    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف زرابى الحيبة ملك/ 

محمد محمد محمد سليمان

43 - رامى خطيب معوض نزلوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3372 ورقم قيد 20388    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف قفطان الغربية مركز 

سمسطا ملك سلوى عدلى عبدالعظيم

44 - مصطفى حسن مرسى عيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3376 

ورقم قيد 20389    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف دشطوط مركز سمسطا بنى 

سويف ملك سعاد حسن مرسى عيد

45 - احمد خالد محفوظ عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3378 ورقم قيد 20390    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة بنى سويف الفشن شنرا 

مركز الفشن بنى سويف ملك سعودى خالد محفوظ عبدالسميع

46 - منى محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3380 

ورقم قيد 20391    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف الفنت مركز الفشن ملك 

عمر على احمد عمر

47 - هبه وحيد عبدالفضيل عبدالرؤوف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3382 ورقم قيد 20392    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيةوبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف منشاة ناصر 

ملك شريهان وحيد عبدالفضيل عبدالرؤوف

48 - مينا ملك عزمى حنين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3383 

ورقم قيد 20393    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف ابسوج عزبة جعفر 

مركز الفشن بنى سويف ملك ماجد ملك عزمى حنين

49 - سحر على حسن عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3385 

ورقم قيد 20394    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن زعره ملك/ ماهر 

ابراهيم سيد عبدالحميد

50 - سيد عبدالحكيم محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3396 

ورقم قيد 20395    محل رئيسى  عن دخول مزادات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة 

بنى سويف نزلة الديب ملك سيد عبدالحكيم محمد عبدا

51 - محمد صلح عبدالعظيم عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3401 ورقم قيد 20396    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا شارع الورد بنى 

سويف ملك احمد عبدالمعتمد احمد على

52 - احمد نادى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3402 

ورقم قيد 20397    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة بنى سويف شارع الكنيسه بندر ببا 

ملك سعد محمد احمد
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53 - سماح جمعه خيرا محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3403 ورقم قيد 20398    محل رئيسى  عن محل بيع مصوغات ذهبيه)بعد الحصول على موافقه مصلحه الدمغه 

والموازين وزارة التموين والتجارة الداخلية(, بجهة محافظة بنى سويف صفط راشين ملك/ هبه احمد محمود محمد

54 - امير سعيد ابراهيم حنس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3404 

ورقم قيد 20399    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة بنى سويف شارع متفرع من شارع الجيش 

بندر الفشن ملك عازر دواد خليل

55 - خالد محمد حسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3405 

ورقم قيد 20400    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع ادوات صحيه, بجهة محافظة بنى سويف شارع محمود 

سليمان ملك مراد على يونس حزين

56 - عمرو محمود احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3407 

ورقم قيد 20401    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف زاوية الناوية ملك/ 

نجاح عبدالعظيم محمد

57 - مصطفى محمود يوسف عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3408 ورقم قيد 20402    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية يدوى, بجهة محافظة بنى سويف ابسوج ملك 

مصطفى محمود يوسف

58 - احمد مصطفى كامل مرسى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3411 

ورقم قيد 20403    محل رئيسى  عن تشوين زلط ورملة, بجهة محافظة بنى سويف سدس مركز ببا بنى سويف 

ملك عاطف مصطفى كامل مرسى

59 - رضا على حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3415 

ورقم قيد 20404    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة بنى سويف شارع محمود سليمان بندر سمسطا ملك 

احمد عبدالعظيم امين

60 - هويدا سيد طلب دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3417 

ورقم قيد 20405    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف منشاة عمرو ملك 

عبدالحميد الهم عبدالحميد عمر

61 - محمود محمد كمال على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3421 

ورقم قيد 20406    محل رئيسى  عن ورشه تركيب مكنه زجاج سيارات كهرباء, بجهة محافظة بنى سويف 

شارع وابور النور امام المحكمه بندر الفشن ملك عليوه محمد عبداللطيف

62 - رضا كامل راضى على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3422 

ورقم قيد 20407    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف دلهانس قرية 3 

الحريه مركز الفشن بنى سويف ملك رجب محمد حسب ا

63 - طه حسن حسين يوسف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3423 

ورقم قيد 20408    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن خلف بنك 

القاهرة ملك/ ايمان محمود محمد اسماعيل

64 - جمعه محمد جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3424 

ورقم قيد 20409    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف الفنت الغربيه ملك 

وليد احمد عثمان

65 - عدليه بكرى محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3425 

ورقم قيد 20410    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن حى بحرى بندر الفشن 

بنى سويف ملك سيد عبدالحميد عبدا شحاته
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66 - هناهم جلل عبدالحكيم طلب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3427 

ورقم قيد 20411    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف الفنت الغربية ملك/ 

عبدالرحيم صبحى جمعه عبداللطيف

67 - امل محمد جلل صادق عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3428 ورقم قيد 20412    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه واكسسوارات حريمى, بجهة محافظة بنى سويف 

بندر ببا شارع مجلس المدينه بندر ببا بنى سويف ملك على محمد نجيب عباس حسن

68 - رفعت حسنى عبدالوهاب ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3429 ورقم قيد 20413    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف عزبة 

الوقف ابسوج ملك عزت فتحى عبدالوهاب ابوزيد

69 - سمر مصطفى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3430 

ورقم قيد 20414    محل رئيسى  عن تجارة نباتات عطرية, بجهة محافظة بنى سويف بدهل ملك/ عبدالفتاح 

جلل عبدالفتاح

70 - محمود محمد السيد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3431 ورقم قيد 20415    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف ابسوج 

مركز الفشن بنى سويف ملك حسام محمد السيد عبدالجواد

71 - نعمه ابراهيم محمد طرخان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3434 

ورقم قيد 20416    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش سماح الوجوه 

ملك/ احمد محمد سيد محمود

72 - حسن كمال سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3447 ورقم 

قيد 20417    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف قمبش مركز ببا ملك محمد مصطفى 

عبدالغنى

73 - مبارك محمد عيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3449 

ورقم قيد 20418    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف الحيبه مركز الفشن 

بنى سويف ملك محمود عاشور محمد على

74 - فاطمه محمد يس احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3462 

ورقم قيد 20420    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش الدستور ملك/ 

فاروق سيد ابراهيم حسين

75 - مصطفى رجب احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3464 ورقم قيد 20421    محل رئيسى  عن مطعم كريب, بجهة محافظة بنى سويف بنى ماضى ملك/ سعد 

حلمى محمد

76 - انعام ربيع محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3474 

ورقم قيد 20422    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة بنى سويف هربشنت باغوص ملك احمد 

مبروك احمد

77 - سهير فاروق رشوان رشوان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3475 ورقم قيد 20423    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف هليه ملك 

محمد عبدالنعيم ابراهيم

78 - هلل عبدالصالحينسعد السيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3477 

ورقم قيد 20424    محل رئيسى  عن بيع بقاله تمونيه, بجهة محافظة بنى سويف شنرا ملك/ عثمان عبدالصالحين 

سعد
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79 - علء محمد جابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3480 

ورقم قيد 20425    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا ش احمد 

عبدالخالق ملك/ ربيع البكرى طلب سليمان

80 - محمود الهم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3481 

ورقم قيد 20426    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف رزقة المشارقة ملك 

الهم محمد احمد خميس

81 - ربيع يحى رمضان عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3486 

ورقم قيد 20427    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف شارع طراد النيل 

ملك شيماء محمد سيد عبدالجواد

82 - ايهاب شعبان كمال عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3487 ورقم قيد 20428    محل رئيسى  عن محل بيع علفة, بجهة محافظة بنى سويف عزبة الشنطور ملك 

شعبان كمال عبدالحميد

83 - جمالت عيد عبدالوهاب عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3489 ورقم قيد 20429    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف منشاة 

السادات ملك/ رجب عاشور على مجاهد

84 - ياسر سيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3494 ورقم 

قيد 20430    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا شارع بورسعيد 

ملك حسين محمود محمود ابراهيم

85 - احمد ممدوح ابراهيم محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3501 ورقم قيد 20431    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش مصطفى 

كامل ملك/ محمد محمد محمد سيد

86 - هانى جمعه ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3504 

ورقم قيد 20432    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بنى صالح ملك/ 

هناء ماهر قرنى حمدى

87 - احمد سيد تمام سلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3505 ورقم 

قيد 20433    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة بنى سويف شارع النادى الثقافى بندر 

سمسطا ملك نادى تمام سلم جمعه

88 - نادى فتحى احمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3506 

ورقم قيد 20434    محل رئيسى  عن محل بيع هدايا وورد صناعى ومفروشات, بجهة محافظة بنى سويف شارع 

الشهيد شعبان رمضان بندر سمسطا ملك حسن السيد شحاته محمد

89 - مصطفى صلح حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3513 ورقم قيد 20435    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش 

مصطفى كامل ملك/ يونس حسين احمد محمد

90 - ثروت شحاته جاب ا حنا تاجر فرد  رأس ماله 31,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3518 

ورقم قيد 20436    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملته (, بجهة 

محافظة بنى سويف عزبة جرجس اقفهص ملك رامى رودلف رمزى عياد

91 - امال عبدالعزيز محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3521 ورقم قيد 20437    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة بنى سويف منشاة عمرو الفنت 

ملك راويه فؤاد احمد
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92 - احمد سيد حسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3531 ورقم 

قيد 20439    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا ش بورسعيد ملك/ محمد 

حسنى اسماعيل محمد

93 - ازهار ربيع عمر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3532 

ورقم قيد 20440    محل رئيسى  عن كشك بقاله, بجهة محافظة بنى سويف الشنطور ملك الوحده المحليه

94 - محمود فتحى عبدالسلم حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3538 ورقم قيد 20442    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الرى الحديث, بجهة محافظة بنى سويف مازورة 

عزبة الصعايدة الطريق الصحراوى الغربى ملك/ ربيع فتحى عبدالسلم

95 - ابراهيم محروس صادق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3543 ورقم قيد 20443    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن 

عزبة جعفر ملك/ محروس صادق ابراهيم

96 - حسين على احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3545 

ورقم قيد 20444    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف الفنت الشرقية منشاة 

عمرو عزبة بشرى ملك/ محمد على احمد عثمان

97 - ربيع على عبدالعليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3546 

ورقم قيد 20445    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة بنى سويف منية الجيد مركز ببا بنى سويف 

ملك مبروك احمد عبدالعليم

98 - عبدالقادر نصر الدين عبدالقادر عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 3547 ورقم قيد 20446    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف 

البرانقه اليوسيفيه مركز ببا بنى سويف ملك سوريا صلح خميس عبدالجيد

99 - فؤاد عبدا عبدالعظيم رمضان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3551 ورقم قيد 20447    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف مازوره ملك رشا حسين 

سيد على

100 - مجدى ابوهشيمه محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3561 ورقم قيد 20448    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف صفط 

العرفا مركز الفشن بنى سويف ملك ربيع عيد عيسى محمد

101 - محمد حسن جوده خليفه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3571 

ورقم قيد 20449    محل رئيسى  عن تجارة البقالة التموينية, بجهة محافظة بنى سويف شنرا مركز الفشن بنى 

سويف ملك ابراهيم حسن جودة خليفة

102 - هشام محمد صالح عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3586 ورقم قيد 20450    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا شارع 

السلم بجوار بنك مصر ملك عماد على نجيب

103 - هند عبدالسلم حسنين حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3587 ورقم قيد 20451    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا ش 

مسجد الرحمه ملك/ مصطفى احمد عبدالعزيز اسماعيل

104 - بدر سلمه محمود سرحان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3588 

ورقم قيد 20452    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف هليه مركز ببا بنى 

سويف ملك شوقيه امين محمد عبدالجواد
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105 - فاطمه حسن عبداللهى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3593 ورقم قيد 20453    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة بنى سويف ابودخان مركز ببا بنى 

سويف ملك محمد على عبداللهى مرسى

106 - محمد محمود محمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3594 

ورقم قيد 20454    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع احذيه, بجهة محافظة بنى سويف بنى صالح ملك/ محمود 

محمد مراد

107 - على خيرى على عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3595 ورقم قيد 20455    محل رئيسى  عن تعبئه وتوزيع مواد غذائيه يدويه فقط, بجهة محافظة بنى سويف 

بندر الفشن ش البحر العظم امام المعديه ملك/ كرم على محمد موافى

108 - هند سيد عبدالعطى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3598 

ورقم قيد 20456    محل رئيسى  عن تجارة منظفات صناعيه, بجهة محافظة بنى سويف مازوره ملك محمد مراد 

على عيسوى

109 - تريزه فرج ا اسعد سعد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3600 

ورقم قيد 20457    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة بنى سويف طرشوب ملك صفاء وهيب 

مسعد سعد

110 - ياسر خلف عبدالرحمن القهوجى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3601 ورقم قيد 20458    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا شارع 

الجيش بنى سويف ملك فتحية ابراهيم محمد

111 - هناء سيد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3603 

ورقم قيد 20459    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة بنى سويف قمبش الحمراء ملك 

شعبان جمعه عبدالفضيل محمد

112 - عبير سيد خميس جاد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3607 

ورقم قيد 20460    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف كفر جمعه مركز ببا بنى 

سويف ملك ساميه فهمى ذكى مصطفى

113 - حمديه طنطاوى على عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3608 ورقم قيد 20461    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف الشقر ملك/ 

بطل احمد سيد حسن

114 - وليدعبدالفتاح عبدالعاطى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3609 ورقم قيد 20462    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف دلهانس 

ملك مروه محمد عبدالفتاح محمد

115 - محمد ابوهشيمه فهمى امين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3610 ورقم قيد 20463    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة بنى سويف مازوره ملك ممدوح سالم 

ابوالوفاء

116 - فيصل مسعود عيد جوده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3611 

ورقم قيد 20464    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا ش الشعراوى ملك/ 

محمد على محمد محمد

117 - فهد فاروق محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3612 

ورقم قيد 20465    محل رئيسى  عن مكتب تصدير السلع المصرح بها من الحكومه, بجهة محافظة بنى سويف 

بنى محمد راشد ملك ربيع ابراهيم عبدالوهاب دياب
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118 - مرزوق خضراوى عبداللطيف ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3615 ورقم قيد 20466    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة بنى سويف دشطوط مركز 

سمسطا بنى سويف ملك عمر مرزوق خضراوى

119 - بدوى قرنى المصرى عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3626 ورقم قيد 20467    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف القضابى 

ملك/ قرنى المصرى عبدالعيم

120 - شكرى امين عبدالملك اطناس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3628 ورقم قيد 20468    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف عزبة 

جرجس عبدالشهيد بندر ببا ملك عزمى امين عبدالملك جرجس

121 - عبدالرحمن احمد يوسف محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3629 ورقم قيد 20469    محل رئيسى  عن كافيه تيك اوى, بجهة محافظة بنى سويف بندر ش البحر 

العظم امام بنك مصر ملك/ محمد ربيع احمد مرسى

122 - كامل جمال كامل على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3632 

ورقم قيد 20470    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوريد حاصلت زراعية ونباتات عطرية عدا النباتات 

الطبيه, بجهة محافظة بنى سويف كفر بنى على مركز سمسطا بنى سويف ملك محمد جمال كامل على

123 - عصمت عبدالمحسن حسين بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3639 ورقم قيد 20471    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة بنى سويف عزبة 

يوسف صدقى الفنت ملك محمد عصمت عبدالمحسن

124 - يوسف سيد جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3655 

ورقم قيد 20472    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا شارع 

ترعة احمد باشا فابريقة ببا بنى سويف ملك سيد جمعة محمد محمد

125 - جمال محمد فتحى على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3657 

ورقم قيد 20473    محل رئيسى  عن تجارة نباتات عطريه عدا الطبيه, بجهة محافظة بنى سويف كفر بنى على 

ملك محمد فتحى على عجاج

126 - محمد اسحق عبدالعزيز الجمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3662 ورقم قيد 20474    محل رئيسى  عن تجارة اعشاب عطريه ونباتات عطريه, بجهة محافظة بنى سويف 

صفط راشين ملك احمد محمد عويس عبدالسلم

127 - مصطفى محمد عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3663 ورقم قيد 20475    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة بنى سويف شارع عمرو 

بن العاص من شارع البحر العظم بندر الفشن ملك هبه محمد عيسى محمد

128 - حنان سيد محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3664 

ورقم قيد 20476    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة بنى سويف فابريقة ببا بندر ببا بنى سويف ملك محمد 

خضر عبدالحى

129 - على ماهر على بكرى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3665 

ورقم قيد 20477    محل رئيسى  عن مطعم فول, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا فابريقة ببا بنى سويف ملك 

محمد عبدالرحمن محمد

130 - عبدالوهاب على عبدالوهاب حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3672 ورقم قيد 20478    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة بنى سويف رزقة المشارقه 

مركز ببا بنى سويف ملك محمود حسن احمد الباهى حسن
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131 - محمد مرزوق محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3674 

ورقم قيد 20480    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف دشطوط ممركز سمسطا بنى 

سويف ملك محسن عبدالعال محمد

132 - عبدالحميد عبدالحميد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3676 ورقم قيد 20481    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة بنى سويف ام الجنازير مركز 

ببا بنى سويف ملك فاطمة عوض ا عرفات

133 - محمود ربيع حسن مرسى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3678 

ورقم قيد 20482    محل رئيسى  عن ورشة مكانيكا سيارات, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا فابريقة ببا بنى 

سويف ملك غاده ربيع حسن مرسى

134 - كارم جاب ا جاب ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3679 ورقم قيد 20483    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف الشيخ عابد 

مزورة مركز سمسطا ملك ياسر ابراهيم جاب ا

135 - محمد حمدان محمود فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3680 ورقم قيد 20484    محل رئيسى  عن تجارة البقالة التموينية, بجهة محافظة بنى سويف سربو الشارع 

العمومى بسربو مركز سمسطا ملك هدو السر حمدان محمود فتح الباب

136 - جرجس صبرى اسكندر معوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3682 ورقم قيد 20485    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف سمسطا 

الشنطور ملك عبدالرحمن عبدالوهاب محمد

137 - شعبان رجب عباس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3683 ورقم قيد 20486    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف الشنطور ملك محمد طه 

محمود

138 - بيومى طلعت ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3684 ورقم قيد 20487    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه, بجهة محافظة بنى سويف البرانقه مركز ببا 

بنى سويف ملك ايهاب طلعت ابراهيم

139 - ناصر على عبدالصمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3688 ورقم قيد 20488    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف طنسا بنى 

مالو مللك/ محمد على عبدالصمد على

140 - محمد على عبدالتواب على تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3689 

ورقم قيد 20489    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشرية)عدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة بنى سويف دلهانس ملك/ حمدان توفيق حمدى

141 - عبدالرحمن عبدالمعز حسانين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3695 ورقم قيد 20490    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة بنى سويف بنى قاسم 

مركز ببا بنى سويف ملك ايمن عبدالرحمن عبدالمعز حسانين

142 - محمد محمد السيد محمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3697 ورقم قيد 20491    محل رئيسى  عن محل بيع سجاد ومفروشات, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن 

ش احمد عرابى ملك/ محمد السيد محمد رشوان

143 - مكرم عاطف مكرم بباوى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3699 

ورقم قيد 20492    محل رئيسى  عن ترزى رجالى, بجهة محافظة بنى سويف شنرا مركز الفشن ملك عاطف 

مكرم بباوى عبدالشهيد
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144 - مصطفى جمال كمال عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3700 ورقم قيد 20493    محل رئيسى  عن مطعم وجبات جاهزة, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش 

البحر العظم امام نادى المعلمين ملك/ محمد جمال كمال عبدالعزيز

145 - محمود ابراهيم حسين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3702 ورقم قيد 20494    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار موتوسكيلت, بجهة محافظة بنى سويف قفطان 

ابوهشيمة ملك/ يحى جابر مصطفى

146 - ماجده احمد محمود عرفة تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3703 

ورقم قيد 20495    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف الفنت عزبة يوسف صدقى الفشن 

ملك حسن سيف سليمان

147 - عبدا سعيد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3711 

ورقم قيد 20497    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة بنى سويف صفط راشين  ملك/ 

مبروك عبدا احمد سعيد

148 - سيفين نبيل كمال صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3713 

ورقم قيد 20498    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة بنى سويف بندر سمسطا ش السيد 

البدوى ملك/ منى سرور ثابت

149 - محمد عبدالرحمن ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3714 ورقم قيد 20499    محل رئيسى  عن محل بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش 

سعد زغلول طريق المستشفى ملك/ هانى يحى ابراهيم بشارة

150 - ابانوب فتحى كامل عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3718 ورقم قيد 20500    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة بنى سويف شارع الجيش بندر الفشن 

ملك محب حليم بطرس

151 - سميحه رجب عبدالرؤف عبدالفضيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 3721 ورقم قيد 20501    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة بنى سويف منشاة 

ناصر ملك نور قناوى عبدالرؤف عبدالفضيل

152 - محمد يحى محمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3722 

ورقم قيد 20502    محل رئيسى  عن بيع سجائر بالجملة, بجهة محافظة بنى سويف بندر ببا ميدان البركه ملك/ 

محمد يحى محمد زهران

153 - محمود جمعه تمام احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3725 

ورقم قيد 20503    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة 

محافظة بنى سويف سدس ملك كامل هلل كامل دياب

154 - محمود سعيد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3728 ورقم قيد 20504    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة بنى سويف سدس ملك مرفت محمد 

عبدالوهاب احمد

155 - محمود رمضان عبدالجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3729 ورقم قيد 20505    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة بنى سويف 

بنى قاسم ملك/ صابر احمد على

156 - اشرف سيد بكرى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3730 

ورقم قيد 20506    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة بنى سويف نزلة الشريف مركز ببا ملك بلل 

عامر وهبه ا
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157 - جملت زايد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3732 

ورقم قيد 20507    محل رئيسى  عن مزرعه لبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف بنى حله ملك فريد محمد 

سعيد

158 - محمود محمد عبدالعظيم عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 3733 ورقم قيد 20508    محل رئيسى  عن مزرعه لتجاره الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف بنى حله 

ملك/ محمد عبدالعظيم عبدالوهاب

159 - خالد مختار عزت محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3734 

ورقم قيد 20509    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وزبيع الدواجن, بجهة محافظة بنى سويف بنى حله مركز 

سمسطا ملك محمود احمد محمد

فروع الفراد

1 - يوسف فتح ا يوسف على  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   3436 ورقم قيد   5142  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط بجعله مخزن لتجارة اجهزه كهربائيه وبيع ادوات منزليه  بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش 

القاضى ملك/ جمعه مرزوق محمد حسن

2 - صلح شمردل اسماعيل عبدالرحمن  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   3467 ورقم قيد   7098  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط بجعله تجارة اسمنت وحديد التسليح جملة وقطاعى  بجهة محافظة بنى سويف بند الفشن 

شارع الجيش ملك/ صلح شمردل اسماعيل عبدالرحمن

3 - وليد محمد زكى عبدالرحمن  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   3526 ورقم قيد   11046  محل فرعى  

عن تعديل النشاط بجعله ورشة لحام كاوتش وتجارة اطارات وتم اضافة تجارة الجرارات والمعدات الزراعيه المستعمله 

والجديده  بجهة محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع بناحية مازوره  ملك محمد ذكى عبدالرحمن رشوان عن تجارة 

الجرارات والمعدات الزراعيه المستعمله والجديده

4 - محمود محمد مصطفى محمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   3635 ورقم قيد   16058  محل فرعى  

عن اضافه نشاط مخزن لتجارة الجهزة الكهربائية  بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن ش الجيش ملك/ اشرف طه 

عبدالقادر محمد

5 - اكرامى عباس حسين على  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   3652 ورقم قيد   10117  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله وعدا توريد الكمبيوتر واجزاؤه  بجهة محافظة بنى سويف 

افتتاح فرع ببنى صالح فريد مركز الفشن بنى سويف محل رقم 2 ملك عباس حسين على

Page 14 of 34 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

قيود الشركات

1 - شركة ورثة صبحى هاشم محمد شركة  رأس مالها 1,570.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

3458 ورقم قيد  20419    مركز عام  عن مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربيه  بجهة محافظة بنى 

سويف المنشيه القبليه ملك ساميه محمد ابراهيم

2 - شركة نورالدين محمد عبيد حسن وشريكيه شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    3522 ورقم قيد  20438    مركز عام  عن استغلل المحاجر وتوريدات عامة عدا توريد العمالة  

بجهة محافظة بنى سويف غياضة الشرقية ملك محمد سليمان ابراهيم

3 - شركة مصطفى محمود شعبان وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    3534 ورقم قيد  20441    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عمومية واعمال متكاملة  بجهة 

محافظة بنى سويف شارع بورسعيد خلف باتا منزل محمود شعبان محمد

4 - شركة محمد عيسى عبدالحميد عبدالعال وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    3673 ورقم قيد  20479    مركز عام  عن حفر وتركيب شبكات الغاز الطبيعى 

واعداده للتوزيع ومد وتركيب شبكات الغاز من موقع النتاج الى موقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية 

بواسطة الناقلت وتركيب شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والمقاولت العامة المتخصص 

والنابيب واقامة وادارة وتركيب محطات استخدام الغاز الطبيعى وذلك للشبكات والتركيبات وكل مايخص اعمال 

الغاز والصيانة المتنقلة لكل ماسبق  بجهة محافظة بنى سويف بندر الفشن شارع المجاهد ملك عيسى عبدالحميد 

عبدالعال شوشة

5 - شركة وفاء معوض عمر وشريكها احمد محمد ابراهيم عثمان شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    3709 ورقم قيد  20496    مركز عام  عن تجارة مواد بقالة بالتجزئة  بجهة 

محافظة بنى سويف الفنت مركز الفشن ملك محمد ابراهيم عثمان

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - عبدالجواد مراد عباس عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18524 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

3821 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره نهائيا

2 - على حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   9369 قيد فى 21-10-2012 برقم ايداع  616 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

3 - عمرو يونس حسان عطا الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15234 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع  

1048 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

4 - محمود محمد السيد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19604 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  

1218 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

5 - فرج محمد يعقوب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19741 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  1567 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

6 - هانى محمود عبدالعال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   11033 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع  137 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

7 - ميلد رمزى زكى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   13444 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع  840 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

8 - طه احمد جابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17359 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع  1958 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره نهائيا

9 - محمد على حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17581 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع  2292 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

10 - محمود الروبى ابوهشيمه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18077 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع  

3065 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره نهائيا

11 - بشرى مطاوع بشرى عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18330 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  3498 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

12 - جابر فتحى فايز معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   19613 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  1235 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره نهائيا

13 - محمود محمد رمضان احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   19824 قيد فى 05-04-2022 برقم 

ايداع  1779 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره نهائيا

14 - اكرام على مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16969 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع  1260 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

15 - ياسر حماده مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18212 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

3308 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

16 - رضا على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18451 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  3712 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

17 - رزقة ناجى احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   11949 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع  389 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

18 - نورهان مسعد ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19365 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  

633 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

19 - احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   992 قيد فى 10-12-1995 برقم ايداع  489 وفى تاريخ  

09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

20 - نبيل ظريف سليمان حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   4235 قيد فى 09-09-2000 برقم ايداع  786 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

21 - حنان سعيد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   11243 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع  627 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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22 - محمد ابراهيم محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   14832 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع  359 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

23 - سعودى خالد محفوظ عبدالسيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   17290 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  

1829 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

24 - نسمه رمضان شمردل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   19584 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  

1179 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

25 - فاطمه كمال على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19934 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  2061 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

26 - اعتماد جابر باهى كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14946 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  1865 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء المحل الرئيسى الخر

27 - عادل محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14965 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  624 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

28 - احمد اسماعيل احمد عبدالحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18383 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

3594 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

29 - جهاد محسن حسن معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   19157 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  63 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

30 - رانيا محمد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20186 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  

2868 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

31 - سهي سعيد عبدا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4268 قيد فى 23-09-2000 برقم ايداع  833 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

32 - عاشور عباس عبدالنعيم عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12205 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع  952 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

33 - احمد محمد عبدالحليم كليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13312 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع  582 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

34 - عبير جمعه محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13656 قيد فى 20-05-2019 برقم ايداع  1200 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

35 - هند فتحى احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18171 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  3246 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

36 - ايمان محمد حسنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   5844 قيد فى 30-04-2003 برقم ايداع  359 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

37 - محمد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7511 قيد فى 25-01-2006 برقم ايداع  114 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الوفاه

38 - صبحى هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8243 قيد فى 08-01-2007 برقم ايداع  10 وفى تاريخ  

14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة للوفاه

39 - شعبان طه محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9107 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع  320 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

40 - مصطفى محمد عثمان عبدالظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   12168 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع  

853 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

41 - جمال جمعه عبدالصمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   17899 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

2784 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

42 - احمد سيد عبدالعليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19403 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  768 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

43 - خالد محمد خضر عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20045 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع  2418 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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44 - ممدوح علي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   5062 قيد فى 09-12-2001 برقم ايداع  1069 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

45 - نبيلة مالك احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8840 قيد فى 30-12-2009 برقم ايداع  767 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

46 - صديق على حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18164 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  3239 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

47 - امل سعيد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18856 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  4363 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

48 - صالح محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19306 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  448 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

49 - زينب رجب عبدالعال عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   19498 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

985 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

50 - حسن ثابت ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20234 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  2999 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

51 - سارا سمير على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14375 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع  2579 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

52 - خالد صديق ذكى الجهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18364 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  3568 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

53 - احمد محمود صابر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   15155 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع  920 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

54 - احمد محمود صابر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   15155 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع  1294 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء المحل الرئيسى الخر

55 - يعقوب ميخائيل يعقوب ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17433 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  

2070 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

56 - سها احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19190 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  143 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

57 - بكار عمار السعدى عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   8199 قيد فى 06-12-2006 برقم ايداع  1532 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

58 - قمره شعبان حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18560 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  3877 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

59 - خيريه توفيق امين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   3563 قيد فى 30-08-1999 برقم ايداع  785 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

60 - محمد منصور عطية حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12310 قيد فى 26-06-2018 برقم ايداع  1163 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

61 - سناء كامل محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   16833 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  1010 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

62 - سعاد محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   6460 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع  515 وفى تاريخ  

22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

63 - امل عبدالمنعم مصطفى سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11951 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع  

394 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

64 - هند جمال رمضان عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14223 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  

2277 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

65 - احمد نبيل احمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   15140 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع  899 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره
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66 - رجب احمد خليفه اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16092 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع  2659 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

67 - راؤف صبحى صادق يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   17443 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  

2084 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

68 - منال محمد زكى جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17493 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  

2158 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

69 - مسلم حسن فاضل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20024 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  2321 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

70 - وائل مختار عبدالوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20162 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  

2803 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

71 - احمد محمود عبدالحميد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18718 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  

4134 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

72 - عماد عيد عبدالباسط على  تاجر فرد سبق قيده برقم   19962 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  2137 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

73 - حسام الدين حسن حسني محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4613 قيد فى 19-03-2001 برقم ايداع  246 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

74 - منال صابر جلل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12589 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع  1780 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

75 - هيثم قنديل محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15838 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  2175 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

76 - علء محمود ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16146 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع  2750 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

77 - محمد عبدالحفيظ عبدالرحيم قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18458 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

3724 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

78 - رومانى جرجس بطرس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19801 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع  

1725 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

79 - وفاء جمال حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20096 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  2576 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

80 - عصام سعيد عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12209 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع  965 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لعتزال التجاره

81 - محمود رمضان محمد جمعه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15614 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع  

1793 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة للغاء الفرع

82 - لويز ابراهيم اسحق بباوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17647 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  2395 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

83 - خديجه رمضان حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   18029 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

2987 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لعتزال التجاره

84 - قمر حسين امام حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   18384 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  3597 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

85 - امال عيد رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18646 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  4019 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

86 - محمد اسماعيل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18789 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  4257 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

87 - بدوى فاروق محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   8675 قيد فى 20-01-2009 برقم ايداع  42 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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88 - عرفه عويس على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   20330 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  3270 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

89 - عرفه زكي عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1433 قيد فى 19-10-1996 برقم ايداع  437 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

90 - سيد محمد عبدالعظيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   12784 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع  

2190 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

91 - محمود صبرى احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   13984 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع  1807 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

92 - سمير مجدي سمير فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16897 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  1125 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

93 - مسلم ربيع عبدالباقى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   18576 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  3899 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

94 - نور الدين جابر وهبة عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8599 قيد فى 03-10-2007 برقم ايداع  

846 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

95 - عبدالرحمن شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12693 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  2026 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

96 - محمود شعبان محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15885 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  2249 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو

97 - رمضان شعبان عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18001 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

2947 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

98 - سعيد كمال على هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18843 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  4347 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

99 - محمد مختار احمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   19217 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  

228 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

100 - فوزية محمود محمد مغيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   19525 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

1053 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

101 - منال احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19626 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  1258 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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رأس المال

1 - نبيله عزيز جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   10585 قيد فى 10-04-2016 برقم ايداع   578 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

2 - عواطف شافعى توفيق شافعى تاجر فرد سبق قيده برقم   12895 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع   

2392 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

3 - احمد سيد عبدالمعبود على تاجر فرد سبق قيده برقم   20128 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع   2697 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

4 - هدى حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   19941 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع   2084 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

5 - كريم محمد مرسى عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   20334 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   

3275 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  31,000.000

6 - نعيمه محمد ابراهيم عبدا متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   17104 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع   

1521 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

7 - هانى حمدى عبدالعظيم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   20102 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع   2592 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

8 - هند جمال رمضان عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   14223 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع   

2277 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

9 - سيد يوسف حنفى النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم   10150 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع   907 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

10 - هشام محمد عثمان عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   14896 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع   

481 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

11 - طه عبد الحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   7476 قيد فى 14-01-2006 برقم ايداع   41 فى تاريخ  

16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

12 - وليد محمد زكى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   11046 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع   180 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  85,000.000

13 - سمير بدر زكى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   16229 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع   2912 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

14 - مصطفى عاشور عبدالمولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18420 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع   

3646 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

15 - محمد سيد رمضان شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم   11436 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع   1119 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - صابر محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19165 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع   81 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - هبه محمد عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   11752 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع   1829 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

18 - خميس محمد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11967 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع   422 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - ابوالخير محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   12896 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع   2393 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - محمود محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16058 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   

2595 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

21 - صموئيل اسعد توفيق يواقيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   19276 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   

361 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000
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22 - جمال مندور رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16112 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع   2689 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

23 - احمد طه محمد عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم   20213 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع   2932 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

24 - حسين عبدالعزيز احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   20263 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع   

3083 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

25 - عبدالقادر نصر الدين عبدالقادر عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   20446 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع   3547 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

26 - اسامه ابراهيم خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   18064 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع   3040 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

27 - محمد حسن شعبان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   18208 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع   3303 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

28 - محمود عادل احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   16222 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع   4490 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

29 - نعمه خميس على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   20140 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع   2731 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

30 - نادية هلل رمزى ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   6333 قيد فى 23-03-2004 برقم ايداع   279 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000
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العناوين 

1 - احمد فريد شوقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15375 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    1348 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بندر سمسطا ش 

الفضيله متفرع من ش بورسعيد ملك/ مصطفى محمود مصطفى احمد

2 - هيام قرنى على قايد تاجر فرد سبق قيده برقم    17333 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع    1899 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعدبل العنوان غياضة الغربية مركز ببا 

ملك قرنى قايد على قايد

3 - ياسر عويس احمد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    17597 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

2313 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله العساكرة 

مركز سمسطا بنى سويف ملك انور عبدالوهاب جابر احمد

4 - اعتماد جابر باهى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    14946 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    592 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف شارع التحرير امام بنك مصر ببا بنى 

سويف ملك جمعية الدعوه السلميه

5 - اعتماد جابر باهى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    14946 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    1865 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف صفط راشين مركز ببا ملك لواحظ 

محمود محمد

6 - سمير محمد كامل ريدى تاجر فرد سبق قيده برقم    18834 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    4333 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله القضابى مركز 

الفشن ملك/ سمير محمد كامل ريدى

7 - هند جمال رمضان عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    14223 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

2277 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / شارع 

الشيخ زهران ملك محمد محمد الحسين

8 - اعتماد جابر باهى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    14946 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    592 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 

1865 فى 2022/04/11

9 - جمال راشد ادهم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    20241 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    3012 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله / منشاة عمرو 

ملك جمال راشد ادهم عثمان

10 - يوسف فتح ا يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم    5142 قيد فى 03-02-2002 برقم ايداع    109 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بناحيه بندر الفشن ش 

القاضى ملك/ جمعه مرزوق محمد حسن

11 - سيد يوسف حنفى النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم    10150 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع    907 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف صفط راشين مركز ببا بنى سويف 

ملك احمد جابر حسين عبدالمنعم

12 - محمد صالحين ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    20307 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

3201 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله طحا 

البيشة ملك ربيع سليم محمد سليم

13 - صلح شمردل اسماعيل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    7098 قيد فى 21-08-2005 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع بناحية بند الفشن 

امداد شارع الجيش ملك/ صلح شمردل اسماعيل عبدالرحمن

14 - محمود حنفى عبدالتواب يسى تاجر فرد سبق قيده برقم    20125 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

2684 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله منشاة 

ابومليح ملك صباح عنتر محمد
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15 - سيد احمد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    8878 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع    186 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بنى حله مركز 

سمسطا ملك فاطمه عبدالخالق على حسن

16 - محمد شعبان حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17918 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    

2815 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 38شارع 

الموسكى ملك حسام عادل لطفى عن تجارة ملبس جاهزه براس مال قدره 200000 مائتان الف جنيه

17 - صلح شمردل اسماعيل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    7098 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    

3467 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان الفرع بجعله 

امداد ش الجيش ملك/ صلح شمردل اسماعيل

18 - صلح شمردل اسماعيل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    7098 قيد فى 21-08-2005 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل عنوان المحل الرئيسى 

بجعله ش الجيش ملك/ صلح شمردل اسماعيل

19 - وليد محمد زكى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    11046 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع    

180 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع بناحية مازوره  

ملك محمد ذكى عبدالرحمن رشوان عن تجارة الجرارات والمعدات الزراعيه المستعمله والجديده

20 - احمد محمود صابر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    15155 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    920 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء المحل الرئيسى الخر المودع 

برقم 1294 فى 2021/04/27

21 - محمد صابر محمد عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11606 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع    

1515 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله شارع 

الشيخ زهران بندر الفشن ملك ميلد صموئيل كامل عبدالسيد

22 - محمد سيد رمضان شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم    11436 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بندر 

الفشن ش الترعه الفشنيه ملك/ محمد سيد رمضان شحاته

23 - ممدوح مجدى يوسف يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    19954 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

2115 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله منشاة 

السادات مركز الفشن ملك/ فرج سيد هارون عبدا

24 - دعاء عبدالتواب عبدالعزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    20341 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

3287 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بندر ببا 

ش الورد ملك/ محمد رمضان محمد احمد

25 - مجدى ابوهشيمه محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20448 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

3561 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف صفط الخرسا مركز الفشن 

بنى سويف ملك ربيع عيد عيسى محمد

26 - احمد محمد جمال احمد الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم    13105 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله منشاة 

ابومليح مركز سمسطا ملك/ احمد محمد جمال احمد الليثى

27 - ضياء فتحى خلف عبدالبر تاجر فرد سبق قيده برقم    20142 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

2738 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف نزلة اقفهص ملك فتحى خلف 

عبدالبر بدوى

28 - هبه محمد عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    11752 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    1829 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله ش الجيش مركز 

الفشن ملك/ هبه محمد عباس

29 - محمود محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16058 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

2595 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح فرع بناحيه بندر 

الفشن ش الجيش ملك/ اشرف طه عبدالقادر محمد
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30 - اكرامى عباس حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم    10117 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع    811 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع ببنى صالح فريد مركز 

الفشن بنى سويف محل رقم 2 ملك عباس حسين على

31 - على ربيع على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20340 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    3286 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بنى عقبة ملك 

عيد على احمد مبارك

32 - سليم حمدان ابراهيم عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    17595 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان بجعله بنى 

صالح مركز الفشن ملك/ حمدان ابراهيم عمار

33 - محمود عادل احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    16222 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    4490 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل الكيان القانونى للمحل الرئيسى 

الخر بجعله فرع وتعديل عنوانه بجعله طريق الشنطور القصبه سمسطا ملك عادل احمد حسن

34 - محمود عادل احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    16222 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    2901 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الشنطور مركز سمسطا بنى سويف 

ملك احمد صالح عطيه محمد

35 - محمود عادل احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    16222 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    2901 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل الكيان القانونى للمحل الرئيسى 

الخر بجعله فرع وتعديل عنوانه بجعله طريق الشنطور القصبه سمسطا ملك عادل احمد حسن

36 - ايه زين العابدين فتح ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    18564 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

3881 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان الى بندر الفشن 

ش الجمهورية ملك/ سميرة عبدالباسط محمد
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النشاط

1 - اعتماد جابر باهى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  14946 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    592وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مصوغات ومجوهرات بعد الحصول على الموافقات اللزمه 

من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجاره الداخليه

2 - اعتماد جابر باهى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  14946 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    1865وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتبه دون تصوير مستندات

3 - محمود محمد نادى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20224 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    2974وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله محل بيع اجهزه كهربائيه وادوات منزليه)

عدا اجهزه الكمبيوتر ومشتملته(

4 - علي تمام خليل عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  3485 قيد فى 27-07-1999 برقم ايداع    672وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بقاله

5 - محمد شعبان حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17918 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    2815

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة الملبس الجاهزة الى نوع النشاط

6 - وليد محمد زكى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  11046 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع    180

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشة لحام كاوتش وتجارة اطارات 

وتم اضافة تجارة الجرارات والمعدات الزراعيه المستعمله والجديده

7 - محمد احمد كمال عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  20235 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    3000

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة اعلف

8 - هبه محمد عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11752 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    1829وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة ادوات كتابية ومستحضرات تجميل

9 - خميس محمد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11967 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    422وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تنجيد دراجات بخاريه وبيع لوازم وتنجيد 

سيارات

10 - محمود محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16058 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

2595وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مخزن لتجارة الجهزة الكهربائية

11 - اكرامى عباس حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  10117 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع    811

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة بقاله ومقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله 

وعدا توريد الكمبيوتر واجزاؤه

12 - امجد جمال جابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16754 قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع    862وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصدير واستيراد السلع المصرح بها من الحكومه عدا المجموعه 

19 من الفقره 36 من المجموعه 6 وتجارة نباتات عطريه عدا النباتات الطبيه وتجارة حبوب

13 - محمود عادل احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  16222 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    2901

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت عموميه وحظيرة لتربية وبيع المواشى

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20364 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2022  برقم ايداع 3,320.000 الى : المانة لتجارة وتوزيع السلع الغذائية

2 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14946 وتم ايداعه بتاريخ   

11-04-2022  برقم ايداع 1,865.000 الى : ليوجد

3 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14946 وتم ايداعه بتاريخ   

05-03-2020  برقم ايداع 592.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الفاتح

4 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14896 وتم ايداعه بتاريخ   

26-02-2020  برقم ايداع 481.000 الى : ذهب للدوات المنزلية

5 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20322 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2022  برقم ايداع 3,251.000 الى : تعديل السمة التجارية بجلها ليوجد

6 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16149 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2020  برقم ايداع 2,762.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها الهدى للملبس الجاهزة

7 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17805 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-2021  برقم ايداع 2,636.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها /المملكه لتجارة الطارات 

والبطاريات

8 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19079 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2021  برقم ايداع 4,728.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها / المدينه المنوره للمقاولت 

العموميه والتوريدات

9 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16149 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2020  برقم ايداع 2,762.000 الى : تعديل السمة التجارية لجعلها البكيزة للملبس الجاهزة

10 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11752 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2017  برقم ايداع 1,829.000 الى : تعديل السمة التجاريه بجعلها الصفا

11 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20444 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 3,545.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها /  اعمار للمقاولت

12 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16222 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-12-2020  برقم ايداع 2,901.000 الى : مكتب ديزاين للمقاولت العموميه

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة هدى حسن محمد عبدالرحمن وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    19757 قيدت فى 2022-03-27 

برقم ايداع   1624 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - شركة محمد حسن جوده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9033 قيدت فى 21-12-2010 برقم ايداع   

900 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - شركة هيام حمدان نصر ا وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    7400 قيدت فى 17-12-2005 برقم ايداع   

1568 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

4 - شركه قرشى علي مهدي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    5349 قيدت فى 09-06-2002 برقم ايداع   

501 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - شركة احمد شاذلى عباس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14630 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع    

42وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - شركة حسن مرزوق حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19534 قيدت فى 03-03-2022 برقم ايداع    

1068وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

العناوين

1 - شركة احمد شاذلى عباس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14630 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع    

42وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل المقر العام للشركه بجعله / 

شارع بورسعيد ملك ابراهيم طه ابراهيم حسن
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النشاط

1 - تعديل السم التجارى للشركه بجعلها / شركة احمد محمد عبدالحميد جوهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

14608 قيدت فى 02-01-2020 برقم ايداع    9 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

اغراض الشركه بجعله / انتاج وتعبئه وتجارة وتسويق البذور والسمده والمبيدات واستنباط وتربية اصناف وهجن 

المحاصيل الحقليه والخضر

2 - تعديل السم التجارى للشركه بجعلها / شركة احمد محمد عبدالحميد جوهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

14608 قيدت فى 02-01-2020 برقم ايداع    9 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

النشاط بجعله انتاج وتعبئة وتجارة وتسويق وتصدير البذور والسمدة والمبيدات واستنباط وتربية اصناف وهجن 

المحاصيل الحقلية والخضر

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

1 - حسن مرزوق حسن حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19534   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   1068 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع بجعله 

للشريك حسن مرزوق حسن حسين وله حق التوقيع عن الشركه وحق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة انواع التعاملت وحق التعامل والتوقيع امام جميع البنوك على 

مستوى الجمهوريه من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات البنكيه وغير البنكيه فى جميع البنوك واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح حسابات بنكيه باسم الشركه 

وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرض والسيارات وكل هذه 

التصرفات تتم باسم الشركه وله حق التوقيع المطلق فى كل التصرفات القانونيه التى تتعلق بالشركه اوالتعامل مع 

البنوك اوالجهات الحكوميه اوجمعيات رجال العمال وله الحق فى ابرام جميع التصرفات القانونيه

2 - حسن مرزوق حسن حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19534   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   1068 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع بجعله 

للشريك حسن مرزوق حسن حسين وله حق التوقيع عن الشركه وحق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة انواع التعاملت وحق التعامل والتوقيع امام جميع البنوك على 

مستوى الجمهوريه من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات البنكيه وغير البنكيه فى جميع البنوك واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح حسابات بنكيه باسم الشركه 

وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرض والسيارات وكل هذه 

التصرفات تتم باسم الشركه وله حق التوقيع المطلق على كل التصرفات القانونيه فى كل ما يتعلق باسم الشركه مع 

البنوك والجهات الحكوميه وجمعيات رجال العمال وله حق التصرف والبرام فى جميع التصرفات القانونيه وله 

حق القتراض من جميع البنوك المصريه على مستوى الجمهوريه
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تجديد افراد

1 - عماد محمود حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11262   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

671 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

2 - طلعت عويس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7961   قيدت فى   20-07-2006 برقم ايداع    1042 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

3 - على حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9369   قيدت فى   21-10-2012 برقم ايداع    

616 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-20

4 - هانى محمود عبدالعال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11033   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

137 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

5 - احمد محمد محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8803   قيدت فى   01-11-2009 برقم ايداع    618 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

6 - محمد فوزى يسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9724   قيدت فى   04-08-2014 برقم ايداع    

379 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

7 - احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   992   قيدت فى   10-12-1995 برقم ايداع    489 وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2015-12-09

8 - نبيل ظريف سليمان حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4235   قيدت فى   09-09-2000 برقم ايداع    

786 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

9 - ساميه عبدا محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4290   قيدت فى   27-09-2000 برقم ايداع    

860 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-26

10 - ليلى محمد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8078   قيدت فى   11-09-2006 برقم ايداع    

1265 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

11 - حسام صلح رضا ا مشهور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11266   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    685 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

12 - كريمه معوض حسن عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3528   قيدت فى   01-01-2006 برقم 

ايداع    8 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

13 - سهي سعيد عبدا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4268   قيدت فى   23-09-2000 برقم ايداع    

833 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

14 - ام هاشم محمد جابر محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10544   قيدت فى   23-03-2016 برقم 

ايداع    484 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

15 - ايمان محمد حسنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5844   قيدت فى   30-04-2003 برقم ايداع    

359 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

16 - محمد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7137   قيدت فى   03-09-2005 برقم ايداع    

956 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

17 - محمد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7511   قيدت فى   25-01-2006 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-24

18 - صبحى هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8243   قيدت فى   08-01-2007 برقم ايداع    10 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

19 - شعبان طه محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9107   قيدت فى   03-05-2011 برقم ايداع    

320 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

20 - محمود سيد قرنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11384   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

987 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

21 - موريس يوسف حنا دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1893   قيدت فى   25-06-1997 برقم ايداع    

320 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24
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22 - علي تمام خليل عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3485   قيدت فى   27-07-1999 برقم ايداع    

672 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

23 - ممدوح علي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5062   قيدت فى   09-12-2001 برقم ايداع    

1069 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-08

24 - نبيلة مالك احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8840   قيدت فى   30-12-2009 برقم ايداع    

767 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29

25 - سيد احمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8878   قيدت فى   17-03-2010 برقم ايداع    

186 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-16

26 - احمد شحاتة حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9593   قيدت فى   02-12-2013 برقم ايداع    765 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

27 - عاطف محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9895   قيدت فى   24-03-2015 برقم ايداع    

257 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

28 - مايكل منير رمزى ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9936   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

29 - سوزان رجب جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9330   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    511 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

30 - عبدالعليم قرنى على عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10564   قيدت فى   30-03-2016 برقم ايداع    

531 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

31 - بكار عمار السعدى عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8199   قيدت فى   06-12-2006 برقم ايداع    

1532 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

32 - احمد عويس على عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11423   قيدت فى   20-08-2017 برقم ايداع    

1080 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

33 - خيريه توفيق امين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3563   قيدت فى   30-08-1999 برقم ايداع    

785 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-29

34 - حنان سالم شعيب عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10042   قيدت فى   03-08-2015 برقم 

ايداع    642 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

35 - خالد على امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11229   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    599 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

36 - سعاد محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6460   قيدت فى   01-06-2004 برقم ايداع    515 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

37 - سعد سيد علي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7769   قيدت فى   27-04-2006 برقم ايداع    686 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

38 - سعد سيد علي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7769   قيدت فى   19-09-2017 برقم ايداع    1227 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

39 - سناء يوسف ايوب سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10379   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

115 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

40 - طه مالك ابوسريع حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11293   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

41 - محمد سيد رمضان شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11436   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

42 - محمد محمود احمد ابو النيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5287   قيدت فى   29-04-2002 برقم ايداع    

379 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

43 - محمد محمود احمد ابو النيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5287   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    

432 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23
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44 - نجلء ابراهيم عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9625   قيدت فى   09-02-2014 برقم ايداع    

69 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

45 - محمد حسنى بكرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9078   قيدت فى   22-03-2011 برقم ايداع    

184 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

46 - محمد طه محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9335   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    532 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

47 - حسام الدين حسن حسني محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4613   قيدت فى   19-03-2001 برقم 

ايداع    246 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

48 - فرحات يحى يونس حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10195   قيدت فى   24-11-2015 برقم ايداع    

1032 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

49 - سيد سيد محمد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1513   قيدت فى   19-11-1996 برقم ايداع    524 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

50 - بدوى فاروق محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8675   قيدت فى   20-01-2009 برقم ايداع    

42 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-19

51 - عرفه زكي عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1433   قيدت فى   19-10-1996 برقم ايداع    

437 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

52 - ياسين احمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6993   قيدت فى   02-07-2005 برقم ايداع    

630 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-01

53 - محمد نبيل فتحى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11455   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

1158 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

54 - امانى عبد المولى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7157   قيدت فى   11-09-2005 برقم ايداع    

1001 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-10

55 - نور الدين جابر وهبة عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8599   قيدت فى   03-10-2007 برقم 

ايداع    846 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-10-02
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تجديد شركات

1 - شركه شعبان عبدالمقصود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4026  قيدت فى  09-05-2000 برقم ايداع   

416 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2025  12:00:00ص

2 - شركة هيام حمدان نصر ا وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   7400  قيدت فى  17-12-2005 برقم 

ايداع   1568 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  

12:00:00ص

3 - شركه قرشى علي مهدي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5349  قيدت فى  09-06-2002 برقم ايداع   

501 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2027  12:00:00ص

4 - شركة احمد ماهر ابراهيم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10960  قيدت فى  2016-12-25 

برقم ايداع   1533 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2026  

12:00:00ص

5 - شركة احمد ماهر ابراهيم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10968  قيدت فى  2016-12-28 

برقم ايداع   1554 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  

12:00:00ص
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