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قيود أفراد

1 - بهاء ابراهيم سعد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2645 

ورقم قيد 21781    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على عربات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط شارع محمد محمود بملك/ كميله 

فكرى عبدالسيد

2 - حسين فؤاد احمد مشرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2651 

ورقم قيد 21782    محل رئيسى  عن مكتب توريد السمده والمبيدات والنباتات والشجار وشبكات الرى الحديثه 

وتركيبها ومتابعه كافة اعمال الصيانه الخاصه بها, بجهة محافظة اسيوط نجع زريق بملك/ فؤاد احمد مشرف

3 - حسام محمدنجيب كمال خيرالدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2653 ورقم قيد 21783    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط شارع 

الدواوين بملك/ عاطف على احمد محمد

4 - احمد فتحى احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2655 ورقم 

قيد 21784    محل رئيسى  عن بيع وصيانة محمول, بجهة محافظة اسيوط شارع الجلء بملك/ عاطف بكرى 

حسن عيسى

5 - حمدى عبدالرحمن محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2656 ورقم قيد 21785    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس بملك/ 

خالد ثابت عويس

6 - مصطفى محمود احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2657 

ورقم قيد 21786    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعدالحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس - جزيرة اولد الياس بملك/ 

محمود احمد محمود ابراهيم

7 - وليد طارق عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2661 ورقم 

قيد 21787    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط البربا -بحرى بملك/ طارق 

عباس محمد يوسف

8 - محمد تعلب محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2663 

ورقم قيد 21788    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط دوينة بملك/ عادل 

جمال سيد محمد

9 - مديحه احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2664 

ورقم قيد 21789    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اقمشه ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط الجزيره القبليه 

بملك/ محمود محمد حسنين محمد

10 - احمد عبدالرحمن احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2665 

ورقم قيد 21790    محل رئيسى  عن مكتب نقل على سيارات الغير )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط الحماضلة بملك/ سليمان مصطفى جابر خليل

11 - ياسمين المير حادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2666 ورقم قيد 21791    محل رئيسى  عن علف حيوانى بالجمله, بجهة محافظة اسيوط القادمه بملك/ عزت 

على محمود احمد

12 - حماده محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2668 

ورقم قيد 21792    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط جزيرة البدارى -

الجزيرة البحرية بملك/ محمد محمد محمد يونس
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13 - خالد فرغلى حكمت فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2669 

ورقم قيد 21793    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط البارود الشرقى بملك/ 

فرغلى حكمت فرغلى محمد

14 - عطا شحاته عبدالموجود حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2674 ورقم قيد 21794    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ 

ساميه عصام حسن

15 - هناء حسنى عبدالرسول مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2677 ورقم قيد 21795    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط كوم اسفحت بملك/ فيصل 

بدرى عامر

16 - ايهاب كمال عبدالرحمن فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2683 ورقم قيد 21796    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط جزيره 

البدارى - الجزيره الغربيه بملك/ كمال عبدالرحمن فراج حسن

17 - عادل احمد على عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2686 

ورقم قيد 21797    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط الهمامية بملك/ حسن على عبدالباقى

18 - محمد عبدالعزيز هاشم محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2688 ورقم قيد 21798    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط البليزه - شارع 

السوق بملك/ جمال عبدالعزيز هاشم محمد

19 - نهله راضى بكرى حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2691 

ورقم قيد 21799    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اقمشة ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط شارع مجلس المدينه 

بملك/ صفاء محمد فراج محمد

20 - عبير عبدالحفيظ حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2692 ورقم قيد 21800    محل رئيسى  عن تصدير ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط جزيره البدارى -  

الجزيره القبليه بملك / محمود محمد حسنين محمد

21 - ساره سيد احمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2693 

ورقم قيد 21801    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اقمشه ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط شارع الدواوين 

بملك/ احمد سيد احمد ابوزيد

22 - عبدالعزيز اسعد عبدالحميد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2694 ورقم قيد 21802    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة اسيوط شارع 

مجلس المدينه بملك/ عادل محمد عبدالعال الديب

23 - محمود جمال ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2697 

ورقم قيد 21803    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط النخيله - طريق النخيله 

الزرابى بملك/ حسن سيد محمود

24 - احمد على احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2698 ورقم 

قيد 21804    محل رئيسى  عن مكتب توريد مصنوعات جلديه, بجهة محافظة اسيوط شارع الراهبات بملك/ 

احمد مصطفى احمد

25 - علم حمزاوى درويش محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2699 ورقم قيد 21805    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط شارع آل 

حجازى بملك/ سيد ذكى خليل حماد
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26 - محمد شحاته محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2700 

ورقم قيد 21806    محل رئيسى  عن بيع اعلف ومستلزمات مزارع دواجن, بجهة محافظة اسيوط العقال 

البحرى بملك / ياسر شحاته محمد شحاته

27 - ابانوب صالح عبدا قطرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2701 

ورقم قيد 21807    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط شارع الجيش امام محكمة صدفا 

الجزئية بملك/ مجدى ثابت ميخائيل جريس

28 - الفؤاد للمقاولت والعمال المتكاملة لصاحبها سيد فؤاد مهنى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2702 ورقم قيد 21808    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, 

بجهة محافظة اسيوط نزلة باقور بملك/ كامل بدرى سليمان

29 - باسم لبيب عوض جندى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2708 

ورقم قيد 21809    محل رئيسى  عن بيع حبوب وقشور بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط الدوير - بملك / حماده 

على ابودهب ابورحاب

30 - ارسانيوس نبيل جرجس زخارى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

2713 ورقم قيد 21810    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط شارع اسيوط 

سوهاج قبلى - بملك / مايكل نبيل جرجس

31 - كرم هاشم جادالمولى محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

2714 ورقم قيد 21811    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط نزله كعب بملك/ امانى 

محمد عبدالسميع جادالمولى

32 - فراج محمود فراج محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2725 

ورقم قيد 21812    محل رئيسى  عن معرض مفروشات ومراتب وسجاد, بجهة محافظة اسيوط طريق اسيوط 

سوهاج بملك/ بهاءالدين عمر حسن حماد

33 - داهش محمود عثمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2726 

ورقم قيد 21813    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط النخيله - بملك/ 

اشرف داهش محمود

34 - سميره سليمان بقطر عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2729 

ورقم قيد 21814    محل رئيسى  عن بيع شباك وباب خشب, بجهة محافظة اسيوط ش الحائط البحرى ) ش 

عطيه فرغلى ( بملك/ عماد يوسف شفيق

35 - اسلم سعودى مجلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2745 

ورقم قيد 15447    رئيسى آخر  عن توزيع مخلفات صلبه, بجهة محافظة اسيوط دكران - )2 ( بملك/ ايمان 

حسن مجلى

36 - اسلم عصام عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2736 ورقم قيد 21815    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط بندر البدارى-

الجزيرة القبلية بملك/ عصام عبدالحليم محمد

37 - ورده فتحى بكرى حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2737 

ورقم قيد 21816    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط جزيرة البدارى- 

الجزيره القبليه بملك/ عصام عبدالحليم محمد حسين

38 - فاطمه ثروت محمود شلقامى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2741 ورقم قيد 21817    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ 

ثروت محمود شلقامى
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39 - ايهاب سيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2743 ورقم 

قيد 21818    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط البليزة بملك/ ليلى على 

جاد الكريم

40 - خالد مصطفى سيد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2746 

ورقم قيد 21819    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه واكسسوار حريمى, بجهة محافظة اسيوط شارع الجلء 

- عماره قاسم قطب بملك/ محمد عبدالباسط قاسم قطب

41 - ياسمين قيناوى عمر سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2749 

ورقم قيد 21820    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط 69 شارع الحريه بملك/ 

شعبان قيناوى فرغلى

42 - مايكل سمير صموئيل بشيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2750 

ورقم قيد 21821    محل رئيسى  عن محل بيع اطارات وبطاريات, بجهة محافظة اسيوط النخيلة بملك/ محمد 

عبدالعليم عبدالعال

43 - سعاد حسنى محمد عفاش تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2751 

ورقم قيد 21822    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط العتمانيه بملك/ خيريه 

محمود عبدالسلم

44 - محمد حسن سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2755 

ورقم قيد 21823    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط شارع الدواوين - 

بملك / حسن سليمان محمد حسانين

45 - نادر جميل عبيد مجلع تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2756 ورقم 

قيد 21824    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة اسيوط طريق اسيوط -سوهاج امام الضرائب 

العامه بملك/ فنجريه جيد بشاى جيد

46 - هشام غيطى محمد عبدالعواض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2760 ورقم قيد 21825    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ 

ايمن غيطى محمد عبدالعواض

47 - مكى ابوغدير محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2763 ورقم قيد 21826    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط دوينه - بملك/

عبدالسميع على ابراهيم على

48 - عبدالرحمن مكى فرغلى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2764 ورقم قيد 21827    محل رئيسى  عن محل عطاره وعلفه, بجهة محافظة اسيوط شارع الساحه الشعبيه 

بملك/ احمد عتمان ابوزيد

49 - عبدا محمد سيد فراج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2765 

ورقم قيد 21828    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط كوم اسفحت بملك/ ناديه 

محمدين عبدالله ابراهيم

50 - محمد صالح حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2769 

ورقم قيد 21829    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ نفيسه 

صالح محمد

51 - عمر سامى عبدا حمدا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2770 

ورقم قيد 21830    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط الجزيرة القبلية بملك/ 

احمد علم عبدالحق حميد
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52 - ياسر محمود سيد احمدعلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2775 

ورقم قيد 21831    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ محمود 

سيد احمد على

53 - اسماعيل محمد اسماعيل عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

2776 ورقم قيد 21832    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الدوير - بملك 

/ اسلم محمد اسماعيل

54 - هيثم على عبدالعال قنديل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2779 

ورقم قيد 21833    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس بملك/ احمد 

على عبدالعال

55 - عبدالرحمن عبدالبارى محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 2781 ورقم قيد 21834    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس - بملك 

/ احمد صفوان منصور

56 - شيماء سيد عبدالحليم جابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2782 

ورقم قيد 21835    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة اسيوط منشأة همام بملك/ ياسر حسانين محمد

57 - حسن فؤاد فهمى ابوعليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2786 

ورقم قيد 21836    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط مجريس بملك/ محمد 

فؤاد فهمى

58 - مصطفى احمد حسانين صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2789 ورقم قيد 21837    محل رئيسى  عن بيع حدايد ومستلزمات ديكور, بجهة محافظة اسيوط شارع محمد 

محمود باشا بملك/ ورثه احمد حسانين صالح ) زين العابدين احمد - حسن احمد (

59 - سيد درويش صديق درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2790 

ورقم قيد 21838    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط باقور بملك/ صديق 

درويش صديق درويش

60 - احمد صلح محمد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2794 ورقم قيد 21839    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط كردوس - 

بملك/ اسامه عبدالرحمن عبدالغفار

61 - عمرو راضى زكى عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2795 ورقم قيد 21840    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة اسيوط ش. ابوالحجاج بملك/ راضى 

زكى عبدالحفيظ

62 - مختار حسن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2796 

ورقم قيد 21841    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط دكران بملك/ حسن محمد 

احمد

63 - عويس حسنى محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2801 

ورقم قيد 21842    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار توك توك وموتوسيكلت, بجهة محافظة اسيوط اولد 

الياس بملك/ محمد فوزى على محمد

64 - بوسى فرغلى محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2818 

ورقم قيد 21843    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط شارع 23 يوليو 

بملك/ محمد احمد محمد بكر
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65 - ميلد وجيه ميخائيل صادق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2819 

ورقم قيد 21844    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسيوط شارع طريق اسيوط سوهاج 

بملك/ رفيق رفعت

66 - عنتر كمال صديق مهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2825 

ورقم قيد 21845    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك / حاتم 

كمال صديق مهران

67 - كوثر تمام عطيه لعلع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2826 

ورقم قيد 21846    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اقمشة ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط الجزيرة القبلية - 

مدرسة عبدا محمد بملك/ جلل فؤاد طنطاوى

68 - عزه نورالدين احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2827 

ورقم قيد 21847    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مستحضرات تجميل واكسسوارتها, بجهة محافظة اسيوط كوم 

سعده بملك / ليمام على محمد سيد

69 - وفاء على ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2828 

ورقم قيد 21848    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط شارع مجلس المدينه - 

بملك/نفادى على عامر عبدالوارث

70 - محمد حداد ثابت صديق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2829 

ورقم قيد 21849    محل رئيسى  عن مكتب توزيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط شارع مجلس 

المدينه بجوار مركز مراد للشعه بملك / حداد ثابت صديق عبدا

71 - رشا ممتاز فؤاد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2831 

ورقم قيد 21850    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اقمشه ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط شارع الجلء بجوار 

محطه المياه -بملك / ممتاز فؤاد عبدالغفار عثمان

72 - منى حسن فرغلى مهنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2832 

ورقم قيد 21851    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله (, بجهة محافظة اسيوط العقال القبلى بملك / 

السيد صفوت جلل محمد

73 - احمد عشرى عبدالعليم عبدالبر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

2835 ورقم قيد 21852    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط الشناينه - بملك/ 

محمد على عمر

74 - سماح عبدالنعيم محمود مبارك تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

2837 ورقم قيد 21853    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط البليزة - بملك/

عبدالرحمن عبدالمحسن احمد

75 - البير مكرم عويضه حنا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2840 

ورقم قيد 21854    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة اسيوط نزلة باقور بملك/ امير ثابت احمد محمود

76 - عفاف محمود حماد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2843 

ورقم قيد 21855    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه )19( من الفقره )36( من 

المجموعه )6( فيما عدا أجهزة الكمبيوتر, بجهة محافظة اسيوط ش. المحطه بملك/ عبدالناصر محمد حمزه

77 - اميره جمال سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2853 ورقم 

قيد 21856    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ يوسف جمال سيد 

محمد
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78 - احمد حمدى احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2854 

ورقم قيد 21857    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ حمدى 

احمد على فرغلى

79 - محمود طاهر ابوزيد طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2855 ورقم قيد 21858    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة اسيوط شارع الجلء بجوار 

محطه المياه بملك/ جلل فؤاد طنطاوى محمد

80 - محمد حسنين محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2856 ورقم قيد 21859    محل رئيسى  عن مكتب تاجيرمعدات ثقيله, بجهة محافظة اسيوط شارع الدواوين - 

بجوار الرى - بملك / الحلفاوى محمد خليل احمد

81 - عبدالناصر محمد حمزه حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2860 ورقم قيد 21860    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه )19( والفقرة )36( من 

المجموعه )6( فيما عدا الكمبيوتر, بجهة محافظة اسيوط نجع السدادره - بملك / عفاف محمود حماد

82 - خالد كرم احمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2864 ورقم 

قيد 21861    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف آلى, بجهة محافظة اسيوط باقور - حوض الزنقور طريق 

السلطان بملك/ كرم احمد زيدان

83 - وليد محمد زكريا حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2865 

ورقم قيد 21862    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ ليلى 

زارع محمود ابوزيد

84 - محسن سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2871 

ورقم قيد 21863    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ مختار 

محمد محمود محمدين

85 - محمد عبدالمالك محمد خالد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2875 

ورقم قيد 21864    محل رئيسى  عن بيع مخلفات صلبه, بجهة محافظة اسيوط دكران بملك/ عبدالمالك محمد 

خالد حسن عمران

86 - عاصم حماده احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2877 

ورقم قيد 21865    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط كوم سعيد الشرقى  - بملك / احمد 

محمد عبدالحميد

87 - على هلل حسن عرنوس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2878 

ورقم قيد 21866    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توك توك, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس - طريق اسيوط 

سوهاج قبلى بملك/ هلل حسن عرنوس

88 - مضيئه فتحى عبدالعال حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2879 ورقم قيد 21867    محل رئيسى  عن مكتب توزيع منظفات ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة اسيوط 

شارع الجمهوريه بجوار قسم شرطه البدارى بملك/ جلل فؤاد طنطاوى

89 - ياسر عيد عمران سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2888 

ورقم قيد 21868    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ عماد 

كمال بدر سلم

90 - محمد عثمان محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2894 

ورقم قيد 21869    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط دوينة - قرية دوينة 

الغيط بملك/ عثمان محمد سيد محمد
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91 - محمد عبدالرؤف عبدالنبى عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2898 ورقم قيد 21870    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المواد الغذائية, بجهة محافظة اسيوط الزرابى بملك/ 

امير عبدالعظيم مسعود

92 - الحسينى محمود ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2899 ورقم قيد 21871    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار واجهزة محمول, بجهة محافظة اسيوط النخيله - 

شارع الجعافره - بملك / محمود ابراهيم ابراهيم حسين

93 - سميحه عبدالغنى فرغلى موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2903 ورقم قيد 21872    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط مجريس بملك/ محمد 

عبدالغنى فرغلى موسى

94 - محمود على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2908 

ورقم قيد 21873    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط جزيرة البدارى - 

الجزيره البحريه - بملك / محمد على محمد حسن

95 - مصطفى جابر محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2909 ورقم قيد 21874    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط منشأة همام 

بملك/ ابودهب عبدالرحيم شعبان

96 - هانى عبدالفتاح حسن صادق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2910 

ورقم قيد 21875    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط منشاة همام بملك/ محمد 

محروس على عبدالعال

97 - حسين راغب محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2912 

ورقم قيد 21876    محل رئيسى  عن بيع الموتوسيكلت والتروسيكلت وقطع غيارهما, بجهة محافظة اسيوط 

شارع السكه الحديد بملك/ محمد راغب محمود حسن

98 - محمد عبدالسميع على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2915 ورقم قيد 21877    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينة بملك/ 

عبدالسميع على ابراهيم

99 - احمد عبدالعال محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2917 

ورقم قيد 21878    محل رئيسى  عن محل بيع خردوات, بجهة محافظة اسيوط بندر البدارى - بجوار النافوره 

بملك/ هويدا ابراهيم على محمد

100 - سيد محمد شحاته عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2922 

ورقم قيد 21879    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط شارع خلف الساحه 

الشعبيه بملك/ احمد شحاته عبدالحق

101 - المدثر ابوضيف طلب عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2923 ورقم قيد 21880    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط باقور- بملك/ 

ابوضيف طلب عبدالحق

102 - حسين محمد حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2924 

ورقم قيد 21881    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دكران بملك/ 

عبدالمهيمن محمد حسين

103 - ابوزيد على سيد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2928 

ورقم قيد 21882    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ محمد 

على سيد ابوزيد
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104 - طاهر ابوزيد مخلوف ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2934 ورقم قيد 21883    محل رئيسى  عن مكتب توريد رخام, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ ابوزيد 

مخلوف ابوزيد مخلوف

105 - رفاعى محمد محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2937 ورقم قيد 21884    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط شارع 

الشابوره بملك/ نصار حسن عبدالغفار

106 - مصطفى هريدى احمد حسب النبى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 2938 ورقم قيد 21885    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات فيما عدا الكمبيوتر وتصوير المستندات, 

بجهة محافظة اسيوط نزله باقور - شارع الشيخ عمر بملك / نظيره محمد عبدالحليم محمد

107 - اسلم اسماعيل سيد همام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2939 

ورقم قيد 21886    محل رئيسى  عن مكتب توزيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط الجزيرة البحرية - 

بجوار مسجد ابوشمس بملك/ زينب عبدالحفيظ سليمان

108 - سماح عبدالرحيم حسن عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2945 ورقم قيد 21887    محل رئيسى  عن مكتب تصدير نباتات عطرية, بجهة محافظة اسيوط شارع الثورة 

بجوار البنك الهلى بملك/ احمد خليفة احمد عبدالحافظ

109 - سحر عبدالحميد عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2949 ورقم قيد 21888    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط جزيرة البدارى - 

الجزيرة الغربية بملك/ مجدى زين العابدين ابوزيد ناصر

110 - احمد عبدا حسين ناصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2950 ورقم قيد 21889    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة اسيوط شارع مجلس المدينه 

بجوار عيادة هشام بدوى - بملك / عبدالرحيم حسين ناصر

111 - سحر سيد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2951 

ورقم قيد 21890    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اكسسوارات ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة اسيوط 

شارع الجلء بجوار بنك السكندرية بملك/ عبدالرحيم حسين ناصر ابراهيم

112 - حسن سيد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2952 

ورقم قيد 21891    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط شارع الجمهورية بجوار 

السجل المدنى بملك/ سيد حسن احمد محمد

113 - حنفى محمود بدوى درويش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2953 ورقم قيد 21892    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة اسيوط شارع الثوره 

بجوار بنك السكندريه بملك/ حداد ثابت صديق عبدا

114 - قمر انور عطيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2954 

ورقم قيد 21893    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اكسسوارات ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة اسيوط 

الكوم الحمر -بجوار المدرسة العدادية بنين بملك/ سامى حجاج يونس محمود

115 - عمرو فرغلى احمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2956 

ورقم قيد 21894    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط المسعودى - غرب البلد - 

عزبه حموده بملك/ كريم فرغلى احمد

116 - احمد محمود حسن مراد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2962 

ورقم قيد 21895    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ محمود حسن مراد 

خلف
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117 - شيماء عثمان احمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2968 

ورقم قيد 21896    محل رئيسى  عن بيع توك توك وموتوسيكل وتروسيكل وقطع غيارهما, بجهة محافظة 

اسيوط النخيله - شارع الجمهوريه بملك/ محمد عبدالعليم عبدالعال ربيع

118 - رجاء على سيد كامل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2969 

ورقم قيد 21897    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط منشأه همام بملك/ 

ابراهيم هاشم عثمان

119 - خالد حسن محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2970 

ورقم قيد 21898    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط منشأة همام بملك/ حسن 

محمد عبدالفتاح على

120 - خالد سيد ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2971 

ورقم قيد 21899    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ سيد ابراهيم 

حسن

121 - حسن محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2973 

ورقم قيد 21900    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه - بملك /محمد 

حسن محمد سيد

122 - رشا محمد عبدالكريم معوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2974 ورقم قيد 21901    محل رئيسى  عن محل بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة اسيوط بندر البدارى - 

شارع المحكمه بملك/ هدى اسماعيل محمود

123 - امل سامى عبدا حمدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2975 

ورقم قيد 21902    محل رئيسى  عن محل بيع مستحضرات تجميل ومنظفات, بجهة محافظة اسيوط شارع 

الدواوين بملك/ لملوم ابراهيم عبدالرحمن

124 - ايمن كمال عبدا راشد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2976 

ورقم قيد 21903    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل, بجهة محافظة اسيوط قاو النواوره بملك / جمال كمال عبدا راشد

125 - كيرلس جمال لمعى سعدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2977 ورقم قيد 21904    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط شارع اسيوط 

-سوهاج بحرى بملك/ سامى بشاى عبدالمسيح

126 - عصام احمد محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2978 ورقم قيد 21905    محل رئيسى  عن مكتب تصدير نباتات زراعية, بجهة محافظة اسيوط منشاة العقال 

البحرى-بجوار مدرسة الثانوية العامة بملك/ عادل عبدالعال شرف الدين

127 - سيد حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2979 

ورقم قيد 21906    محل رئيسى  عن مكتب تاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة اسيوط شارع الجلء بجوار محطه 

المياه بملك/ احمد حسن احمد محمد

128 - هشام احمد شحاته احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2980 

ورقم قيد 21907    محل رئيسى  عن ورشه نجاره اثاث, بجهة محافظة اسيوط البليزه بملك/ احمد شحاته احمد

129 - حسام احمد عبدالحكيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2981 ورقم قيد 21908    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة اسيوط منشأة 

العقال البحرى بملك/ ايمن احمد عبدالحكيم
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130 - نهله خلف لطفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2983 

ورقم قيد 21909    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط الحجابات بملك / ياسر 

فتحى صالح

131 - صالح منصور عبدالعال صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2985 ورقم قيد 21910    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط شارع الساحه 

الشعبيه بملك/ محمد عثمان محمد ابوزيد

132 - عطيات محمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2987 ورقم قيد 21911    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه )بقاله( بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط نزلة باقور 

- بحرى البلد بملك/ محمود احمد محمود عمران

133 - محمد خالد عشرى عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2988 ورقم قيد 21912    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  (, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ اسلم 

عصام سعدان فرحات

134 - حمدى جادالرب حسن جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2989 ورقم قيد 21913    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط غرب السكه 

الحديد بملك/ حمدى علم جادالرب

135 - وفاء احمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2990 

ورقم قيد 21914    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة اسيوط 

النخيله - شارع الجمهوريه بملك/ محمد عبدالعليم عبدالعال

136 - محمود عبدالرحمن محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2991 ورقم قيد 21915    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط غرب السكه 

الحديد بجوار كوبرى نبيله بملك/ حمديه توفيق صديق حسين

137 - ابراهيم دسوقى منصور مصبح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2998 ورقم قيد 21916    محل رئيسى  عن محل بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط البربا بملك/ محمد 

ابراهيم دسوقى منصور مصبح

138 - ابراهيم محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2999 

ورقم قيد 21917    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة اسيوط شارع الجلء بملك / هانى 

عبدالعظيم على

139 - محمود حنفى محمود عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3001 ورقم قيد 21918    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط العقال القبلى بملك/ 

حنفى محمود عبدالحفيظ علم

140 - عبده محمود سيد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3003 

ورقم قيد 21919    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة اسيوط النخيله - شارع الجمهوريه بملك/ 

عبدالعال عبدالرحمن

141 - مصطفى حسن عبدالحافظ اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3007 ورقم قيد 21920    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط كردوس بملك/ منال محمد 

سيد عارف
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142 - كمال محمود علم على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3008 

ورقم قيد 21921    محل رئيسى  عن مشغل خياطه الملبس, بجهة محافظة اسيوط كردوس بملك/ على محمد 

على

143 - محمد نبيل ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3010 

ورقم قيد 21922    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العتمانية بملك/ السيد 

الطاف شاكر محمد

144 - احمد عبدالرحمن محمود على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3011 ورقم قيد 21923    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط مجريس 

بملك/ مصطفى عبدالرحمن محمود على

145 - رشاد شحاته صديق احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3012 

ورقم قيد 21924    محل رئيسى  عن مدشة حبوب, بجهة محافظة اسيوط العتمانيه - عزبة سالم بملك/ رشاد 

شحاته صديق

146 - عبدالكريم ناصر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3025 ورقم قيد 21925    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط الدوير - بملك/ هلل 

ناجى عطيه

147 - عبدالرحمن طايع حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3026 ورقم قيد 21926    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط دوينة بملك/ 

طايع حسن محمد طايع

148 - عصام عايق سليم عايق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3036 

ورقم قيد 21927    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط قلعه البلح - شارع 

النيل بملك/ عايق سليم عايق

149 - بدر منير سيد معروف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3042 

ورقم قيد 21928    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ فرغلى 

منير سيد معروف

150 - عبدالحارس عبدالكريم فرغلى حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3043 ورقم قيد 21929    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه 

بملك/ مصطفى عبدالعظيم ثابت

151 - بدر سيد بدر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3045 ورقم 

قيد 21930    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ سيد بدر محمد 

عبدالمحسن

152 - امال محمد بغدادى ابوضيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3046 ورقم قيد 21931    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط العقال البحرى 

بملك/ جمال حسن طه

153 - اسلم حسين محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3047 ورقم قيد 21932    محل رئيسى  عن مكتب تصدير نباتات زراعية, بجهة محافظة اسيوط شارع 

الجمهورية بجوار مسجد النواصر بملك/ حسين محمد سليمان محمد

154 - احمد عادل عبدالعال شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3048 ورقم قيد 21933    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة اسيوط شارع الدواوين 

بجوار محطة الرى بملك/ عصام احمد محمود حسين
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155 - اسامه عيسى احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3049 ورقم قيد 21934    محل رئيسى  عن مكتب توريدات خضار وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط العقال 

البحرى بملك / عيسى احمد عبدالرحمن

156 - مكرم سعدان بخيت بسطه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3054 

ورقم قيد 21935    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة اسيوط الدوير - شارع العطيفى بملك/ سامى 

صلح خلف

157 - ممدوح حربى محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3068 ورقم قيد 21936    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط دكران بملك/ 

احمد فتحى محمود

158 - فارس كمال بدوى ابودهب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3069 

ورقم قيد 21937    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط مجريس بملك / كمال 

بدوى ابودهب رضوان

159 - صابر نصرى ابراهيم نصرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3070 ورقم قيد 21938    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ خليفه 

محمد خليفه خلف

160 - رفعت عبدالستار خلف زوكى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3071 ورقم قيد 21939    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول على موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ عبدالشافى عبدالستار خلف

161 - احمد سيد حسن هريدى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3072 

ورقم قيد 21940    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على موافقه جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك / خلف فرغلى هريدى

162 - كمال عبده حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3074 

ورقم قيد 21941    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ محمد سيد احمد

163 - محمد محمود عبدالرحمن عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 3076 ورقم قيد 21942    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى وحلوى من عجين, بجهة محافظة اسيوط 

شارع مجلس مدينة البدارى القديم بملك/ حماده سيد حسين عطيه

164 - رمضان حمد خلف سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3080 

ورقم قيد 21943    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط مجريس بملك/ هشام حمد خلف سيد

165 - احمد مصطفى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3088 ورقم قيد 21944    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط كردوس بملك/ 

مصطفى محمد محمد

166 - نعمه على ابودهب احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3089 

ورقم قيد 21945    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس بملك/ عادل احمد محمود 

ابراهيم
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فروع الفراد

1 - منصوره فتحى نبوت عمران  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2804 ورقم قيد   18520  محل فرعى  

عن  حظيره لتربيه وبيع المواشى  بجهة محافظة اسيوط مجريس بملك/ حمدى عمران همام

2 - طارق على كيلنى على  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   2824 ورقم قيد   14945  محل فرعى  عن 

ورشة رخام  بجهة محافظة اسيوط شارع الفرغل بملك/ محمد احمد حسن محمود

3 - وليد عبدالحكيم سيد حسن  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   2810 ورقم قيد   20359  محل فرعى  عن 

بيع ادوات منزليه  بجهة محافظة اسيوط الدوير - محل رقم )1( بملك/ سيد جمال سيد حسن

4 - حنفى يمانى محمد يمانى  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   2870 ورقم قيد   18751  محل فرعى  عن 

بيع ملبس جاهزه ومفروشات  بجهة محافظة اسيوط دوينه - محل رقم )3( بملك/ مركز شباب دوينه

5 - عمرو جمال على محمد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   2892 ورقم قيد   12567  محل فرعى  عن 

مخزن لبيع الدقيق الحر  بجهة محافظة اسيوط الفليو بملك/ جمال على محمد على

6 - ابراهيم ممدوح ابراهيم سيد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   2882 ورقم قيد   21716  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت اعمال متكامله  بجهة محافظة اسيوط باقور - طريق الكوم - مكتب رقم 1 بملك/ ممدوح ابراهيم 

سيد ابراهيم

7 - محمود محمد محمود زيدان  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   2914 ورقم قيد   5025  محل فرعى  عن 

بيع خضار وفاكهه  بجهة محافظة اسيوط قاو النواوره - محل رقم 2 - بملك/ عادل محمد محمود زيدان

8 - خالد طلعت توفيق سيد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   2906 ورقم قيد   21582  محل فرعى  عن  

مزرعة لتربية وبيع الدواجن  بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ سيد طلعت توفيق سيد

9 - حسين حنفى همام محمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   2948 ورقم قيد   19482  محل فرعى  عن 

مكتب توريد علف حيوانى  بجهة محافظة اسيوط دوينه - مكتب رقم )1( بملك/ حنفى همام محمد همام

10 - علء حنفى همام محمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   2943 ورقم قيد   21235  محل فرعى  عن  

ورشه نجاره يدوى  بجهة محافظة اسيوط دوينه - ورشه رقم 1 بملك/ حنفى همام محمد همام

11 - كريمه فرغلى عبدالمجيد محمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   2964 ورقم قيد   21366  محل 

فرعى  عن محل بيع علفه  بجهة محافظة اسيوط نزلة باقور - محل رقم 2 بملك/ على حسين على

12 - اسماعيل خليفه مرسى احمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2996 ورقم قيد   15385  محل فرعى  

عن مخزن لبيع المواد الغذائيه  بجهة محافظة اسيوط نزلة باقور بملك/ خليفه مرسى احمد

13 - مصطفى محمدطلعت محمدالحفنى محمد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   3032 ورقم قيد   14791  

محل فرعى  عن مكتب توريد وتوزيع المواد الغذائيه  بجهة محافظة اسيوط شارع احمد عبدالفتاح بجوار نادى 25 

يناير مكتب رقم )1( بملك/ محمود موسى عبدالعال

14 - مصطفى محمدطلعت محمدالحفنى محمد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   3034 ورقم قيد   14791  

محل فرعى  عن تعبئة وتغليف المواد الغذائيه يدوى  بجهة محافظة اسيوط شارع احمد عبدالفتاح بجوار نادى 25 يناير 

محل رقم )2( بملك/ محمود موسى عبدالعال

15 - عبدالنعيم محمد عبدالعال ابراهيم  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   3079 ورقم قيد   10137  محل 

فرعى  عن  محل بيع اجهزه كهربائيه بالجمله ) فيما عدا الكمبيوتر (  بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ امل هاشم 

فضل محمد

16 - حسام ممتاز احمد خضيري  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   3065 ورقم قيد   13206  محل فرعى  

عن ورشة نجاره يدوى  بجهة محافظة اسيوط قاو النواوره - ورشه رقم )1( بملك/ ممتاز احمد خضيرى
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قيود الشركات

فروع الشركات

1 - حماده حسن احمد حسن وشركاه   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    2728 ورقم قيد   20390   

فرعى  عن بيع اجهزه كهربائيه وسلع معمره فيماعدا الكمبيوتر  بجهة محافظة اسيوط شارع اللفى متفرع من 

شارع السادات -برج النحال بملك/ عبدا احمد على احمد

2 - لتوجد   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    2728 ورقم قيد   20390   فرعى  عن بيع اجهزه 

كهربائيه وسلع معمره فيماعدا الكمبيوتر  بجهة محافظة اسيوط شارع اللفى متفرع من شارع السادات -برج 

النحال بملك/ عبدا احمد على احمد
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 محو - شطب

1 - سامح بدرى عامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15681 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع  2009 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

2 - شيماء حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18165 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  1971 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

3 - على محمد سلينى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19625 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  2016 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

4 - بخيته فهمى احمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13587 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع  209 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

5 - ايمان ثابت عباس عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   18657 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع  2983 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

6 - خالد سعد محمد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5415 قيد فى 04-09-2000 برقم ايداع  926 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

7 - محمد عاطف محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   17672 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع  1056 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

8 - محمود جعفر لطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   19993 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  2723 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

9 - احمد بدرى عبدالفتاح زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20279 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  3247 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

10 - كرومل فتوح داود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   13710 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع  633 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

11 - حنان شوقى زاخر موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16766 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع  2038 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

12 - محمد راتب هاشم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16925 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع  2426 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

13 - رشدى فهيم يوسف ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19665 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  2124 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

14 - مكرم فتوح داود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8448 قيد فى 11-06-2006 برقم ايداع  732 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

15 - نصر سيد على فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10277 قيد فى 23-02-2009 برقم ايداع  257 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

16 - اسماء احمد عبدالرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16143 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع  

528 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

17 - حياة عاشور محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   11106 قيد فى 19-07-2010 برقم ايداع  776 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

18 - معروف سيد محمد بخيت منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   11478 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع  

535 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

19 - وجيه كامل محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   13989 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع  1430 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

20 - مخلص حسنى شحاته فام  تاجر فرد سبق قيده برقم   16552 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع  1530 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

21 - محمود عبدالناصر محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21073 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

668 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه
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22 - اشرف حسن اسماعيل بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   6796 قيد فى 11-03-2003 برقم ايداع  242 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

23 - حمدى محمود حسين فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13551 قيد فى 20-01-2016 برقم ايداع  75 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

24 - جمهوريه فتحى راضى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   18031 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع  

1693 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

25 - نصره ضاحى على سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20233 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  3170 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

26 - ابتسام محمد سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12768 قيد فى 24-07-2014 برقم ايداع  624 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

27 - ازهار محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20211 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  3124 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

28 - محمود رفعت سالمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20330 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  3337 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

29 - منير سيد معروف فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19906 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  2581 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل للوفاة

30 - محمود قرشى عبدالفتاح كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   20217 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

3135 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

31 - احمد محمد ثابت على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20377 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  3434 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

32 - احمد سيد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20569 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  3805 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

33 - زينب علم عبدا عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9585 قيد فى 28-02-2008 برقم ايداع  245 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

34 - حماده احمد شكرى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   18718 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  90 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

35 - منى سيد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21395 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  1468 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

36 - سيد مسعد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21485 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  1711 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

37 - عبدالرحمن محمد حمزه حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   10662 قيد فى 25-10-2009 برقم ايداع  

1240 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

38 - محمد بهنساوى عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15590 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع  

1795 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه 

وكذلك الفرع

39 - همام عبدالنعيم حنفي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   6449 قيد فى 01-07-2002 برقم ايداع  601 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

40 - عصام بخيت الصغير عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   17425 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع  541 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

41 - عمر مصطفى محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19788 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  

2370 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

42 - محمود عبدالحفيظ علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1145 قيد فى 04-02-1995 برقم ايداع  38 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

43 - بخيته فوزى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16777 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع  2077 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه
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44 - ورده على سيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   20249 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  3195 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

45 - نها احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   20453 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  3592 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

46 - حسن احمد منصور ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   8826 قيد فى 19-12-1961 برقم ايداع  2949 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاة

47 - سعديه محمد سيد النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   11528 قيد فى 08-06-2011 برقم ايداع  703 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

48 - مشهور عبدالرحيم عبدالله على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11674 قيد فى 03-10-2011 برقم ايداع  

1143 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

49 - مصطفى على حسنين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7425 قيد فى 13-07-2004 برقم ايداع  694 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

50 - سماح محمود محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19609 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

1991 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

51 - حسن عبدالعظيم عبدالسلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19704 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  

2194 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

52 - آيه مختار محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20899 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  240 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

53 - محمد حسن سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21823 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع  2755 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

54 - سميره عبدالكريم مهران سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16825 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع  

2197 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

55 - وائل لطفى عدلى نعام  تاجر فرد سبق قيده برقم   18647 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  2965 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

56 - محمد احمد صالح سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16667 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع  1811 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

57 - محمد احمد عبدالله محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17478 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع  640 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

58 - اشرف بطرس صمويل ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10023 قيد فى 15-10-2008 برقم ايداع  

1298 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

59 - عزه حسين عبدالحليم مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   16218 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع  707 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

60 - على احمد عبدالرحيم هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16768 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع  2046 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

61 - سيد محمد عبدالعزيز على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17939 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع  1513 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

62 - اسلم عادل حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   19263 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  1292 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

63 - هويدا عبدالله كامل ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19565 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع  

1915 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

64 - ايمان حسين حسن سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20650 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  3970 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

65 - عبدالله ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   9681 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع  460 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاة
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66 - حمدان عبدالعظيم محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   13097 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع  

365 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

67 - مريم نصيف رمله جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   13700 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع  609 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

68 - عمر فتحى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15507 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع  1594 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

69 - عمرو عبدالعاطى محمد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17743 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع  

1169 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

70 - عرفه محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21483 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  1704 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

71 - محمود على محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15078 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  842 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

72 - محمود على محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15078 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع  416 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

73 - نجوى صاحى ابراهيم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   18338 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  

2316 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

74 - احمد عمر حسين نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19426 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع  1638 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

75 - محمد رشدان محمد عبدالمحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20903 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  

257 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

76 - سيد قطب رفاعى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21429 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  1546 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه
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رأس المال

1 - على عبدالحميد جابر جبالى تاجر فرد سبق قيده برقم   5290 قيد فى 27-06-2000 برقم ايداع   664 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - احمد حامد زايد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   20900 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع   249 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - عويضه مكرم عويضه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   20405 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع   3488 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

4 - صالح عبدالرحمن حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11398 قيد فى 22-03-2011 برقم ايداع   253 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

5 - سماح حشمت وليم توفيلس تاجر فرد سبق قيده برقم   21720 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع   2465 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

6 - محمد ابراهيم حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8365 قيد فى 17-04-2006 برقم ايداع   539 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - محمود عبدالمنعم عبدالرحمن دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   17472 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع   

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

8 - على محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21304 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   1238 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

9 - منصوره فتحى نبوت عمران تاجر فرد سبق قيده برقم   18520 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   2697 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

10 - طارق على كيلنى على تاجر فرد سبق قيده برقم   14945 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع   51 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

11 - وليد عبدالحكيم سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   20359 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع   3397 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  102,000.000

12 - رأوف وليم مخائيل رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   7608 قيد فى 15-12-2004 برقم ايداع   1289 فى 

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

13 - حنفى يمانى محمد يمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   18751 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع   154 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - عمرو جمال على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12567 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع   1063 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - ابراهيم ممدوح ابراهيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   21716 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع   2457 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

16 - محمود محمد محمود زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   5025 قيد فى 21-02-2000 برقم ايداع   190 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - محمد مرزق محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   14067 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع   1650 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

18 - عبدالرحمن جمال عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14759 قيد فى 07-11-2017 برقم ايداع   

1808 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

19 - خالد طلعت توفيق سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   21582 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع   2000 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,051.000

20 - راشد مصطفى رياض كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم   18385 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع   

2404 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

21 - ابانوب عطا قديس جرس تاجر فرد سبق قيده برقم   19065 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع   847 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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22 - حسين حنفى همام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19482 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   1752 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

23 - علء حنفى همام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21235 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   1081 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

24 - كريمه فرغلى عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21366 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   

1404 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  102,000.000

25 - نهى عبدالرحيم بخيت خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   14259 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع   304 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000

26 - اسماعيل خليفه مرسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15385 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع   

1250 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  102,000.000

27 - اسلم حافظ سليمان جادالرب تاجر فرد سبق قيده برقم   16902 قيد فى 14-11-2019 برقم ايداع   

2383 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

28 - مصطفى محمد طلعت محمد الحفنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14791 قيد فى 14-11-2017 برقم 

ايداع   1873 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

29 - على مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   15323 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع   

1110 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - اسماء حفنى اسماعيل ريان تاجر فرد سبق قيده برقم   18048 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع   1728 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

31 - تامر عدلى كامل ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم   20978 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   445 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

32 - حنان صابر عبدالحميد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   20818 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع   65 

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

33 - حسين راغب محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   21876 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع   2912 

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

34 - عبدالنعيم محمد عبدالعال ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   10137 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع   

1598 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

35 - حسام ممتاز احمد خضيري تاجر فرد سبق قيده برقم   13206 قيد فى 28-05-2015 برقم ايداع   719 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - محمد نبيل ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21922 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع   3010 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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العناوين 

1 - ساميه جمال حسن عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    21351 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    1364 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ محمد 

احمد سليمان

2 - مصطفى اسماعيل على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    13874 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع    

1116 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك/ 

محمود محمد عبدالعال محمد (

3 - جابر حمدان على عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    15483 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    1513 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله ) 

سور الساحه الشعبيه امام المقابر شارع وابور النور بملك/ رمضان احمد حسن احمد (

4 - حسن خلف مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18842 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    347 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ ابراهيم 

محمد عبدالرحيم

5 - عمر محمد قناوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21268 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    1156 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ رجب 

محمد قناوى محمد

6 - اسلم سعودى مجلى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15447 قيد فى 22-07-2018 برقم ايداع    1430 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط دكران - )2 ( بملك/ ايمان حسن مجلى 

عن نشاط توزيع مخلفات صلبه

7 - جمال عبدالناصر محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21389 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

1461 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

عبدالناصر محمد محمد طايع

8 - محمد سمير عبدالعال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16757 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    828 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 1- نجاه 

زكريا عبدالرحمن 2- خالد احمد سيد خالد 3- حازم احمد سيد خالد 4- هويدا احمد سيد خالد

9 - فواز محمد عبدالواحد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    10261 قيد فى 11-02-2009 برقم ايداع    203 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ مسعد 

فواز محمد عبدالواحد

10 - اشرف فاخر حبيب بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    12755 قيد فى 03-07-2014 برقم ايداع    576 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله شارع 

الجلء بملك/ سامى عزيز جيد منقريوس

11 - منصوره فتحى نبوت عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    18520 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

2697 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط مجريس بملك/ حمدى عمران همام 

وذلك عن نشاط حظيره لتربيه وبيع المواشى

12 - طارق على كيلنى على تاجر فرد سبق قيده برقم    14945 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع    51 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع الفرغل بملك/ محمد احمد حسن 

محمود عن نشاط ورشة رخام

13 - رامى جمال شفيق نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    17288 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    297 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله شارع 

الجلء الرئيسى بملك/ محمد عبدالرحيم ثابت عبدالحليم

14 - وليد عبدالحكيم سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    20359 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    3397 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الدوير - محل رقم )1( بملك/ سيد جمال 

سيد حسن عن نشاط بيع ادوات منزليه
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15 - محمد عمر سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18026 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    939 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ عمر سيد 

محمد

16 - انتصار محمد بخيت مهران تاجر فرد سبق قيده برقم    21601 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    

2068 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

انتصار محمد بخيت مهران

17 - اسلم سعودى مجلى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15447 قيد فى 22-07-2018 برقم ايداع    

1430 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل النشاط بالقيد المودع برقم 

2745 لسنه 2022 بجعله ) بيع مخلفات صلبه (

18 - حنفى يمانى محمد يمانى تاجر فرد سبق قيده برقم    18751 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    154 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط دوينه - محل رقم )3( بملك/ مركز شباب 

دوينه عن نشاط بيع ملبس جاهزه ومفروشات

19 - عمرو جمال على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12567 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع    1063 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الفليو بملك/ جمال على محمد على وذلك 

عن نشاط مخزن لبيع الدقيق الحر

20 - ثناء جرجس ابراهيم ويصا تاجر فرد سبق قيده برقم    14137 قيد فى 14-12-2016 برقم ايداع    

1810 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع الشباب بحرى المستشفى 

بجوار مسجد الفردوس بالمراغه بملك/ محمود عبدالله احمد حسان قيد برقم 7321 مكتب المراغه بمحافظة 

سوهاج

21 - محمود حامد احمد عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    21706 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    

2430 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله ) دوينه - 

شارع ترعة بنى سميع (

22 - ابراهيم ممدوح ابراهيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    21716 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    

2457 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط باقور - طريق الكوم - مكتب رقم 

1 بملك/ ممدوح ابراهيم سيد ابراهيم عن نشاط مقاولت اعمال متكامله

23 - محمود محمد محمود زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    5025 قيد فى 21-02-2000 برقم ايداع    190 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط قاو النواوره - محل رقم 2 - بملك/ عادل 

محمد محمود زيدان عن نشاط بيع خضار وفاكهه

24 - خالد طلعت توفيق سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    21582 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    2000 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ سيد طلعت توفيق سيد عن 

نشاط مزرعة لتربية وبيع الدواجن

25 - ابانوب عطا قديس جرس تاجر فرد سبق قيده برقم    19065 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    847 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله شارع 

خير ا بملك/ محمود مصطفى احمد محمد

26 - نجفه سعيد مرسى عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    21509 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

1758 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله النخيله - 

شارع الواسع بملك/ ثريا صديق عبدالحميد

27 - عزمى محروس عطيه سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    2874 قيد فى 02-09-1991 برقم ايداع    

3609 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بالقيد المودع 

برقم 321 لسنه 2004 بجعله بملك / حسام حسن مازن حسن

28 - عزمي محروس عطيه سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    2874 قيد فى 27-03-2004 برقم ايداع    321 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك / حسام 

حسن مازن حسن
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29 - حسين حنفى همام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19482 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    1752 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط دوينه - مكتب رقم )1( بملك/ حنفى همام 

محمد همام عن نشاط مكتب توريد علف حيوانى

30 - علء حنفى همام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21235 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    1081 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط دوينه - ورشه رقم 1 بملك/ حنفى همام 

محمد همام عن نشاط ورشه نجاره يدوى

31 - كريمه فرغلى عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21366 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

1404 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط نزلة باقور - محل رقم 2 بملك/ 

على حسين على عن نشاط محل بيع علفه

32 - اسماعيل خليفه مرسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15385 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع    

1250 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط نزلة باقور بملك/ خليفه مرسى 

احمد عن نشاط مخزن لبيع المواد الغذائية

33 - وليد احمد اسماعيل حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    21136 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

832 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

احمد اسماعيل حسانين عبدالعال

34 - مصطفى محمد طلعت محمد الحفنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14791 قيد فى 2017-11-14 

برقم ايداع    1873 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع احمد 

عبدالفتاح بجوار نادى 25 يناير مكتب رقم )1( بملك/ محمود موسى عبدالعال عن نشاط مكتب توريد وتوزيع 

المواد الغذائية

35 - مصطفى محمد طلعت محمد الحفنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14791 قيد فى 2017-11-14 

برقم ايداع    1873 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع احمد 

عبدالفتاح بجوار نادى 25 يناير محل رقم )2( بملك/ محمود موسى عبدالعال عن نشاط تعبئة وتغليف المواد 

الغذائيه يدوى

36 - حسام عبدالحميد علم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    20021 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

2776 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

حسام عبدالحميد علم عبدالعال

37 - حسين راغب محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    21876 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

2912 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله باقور - شارع 

السكة الحديد

38 - عبدالنعيم محمد عبدالعال ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    10137 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع    

1598 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط دوينه بملك/ امل هاشم فضل محمد 

عن نشاط بيع اجهزه كهربائيه بالجمله

39 - حسام ممتاز احمد خضيري تاجر فرد سبق قيده برقم    13206 قيد فى 28-05-2015 برقم ايداع    

719 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط قاو النواوره - ورشه رقم )1( بملك/ 

ممتاز احمد خضيرى عن نشاط ورشة نجاره يدوى

40 - محمد سيد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21072 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    667 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ محمد سيد 

على احمد
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النشاط

1 - ميرفت دانيال حكيم جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  11125 قيد فى 29-07-2010 برقم ايداع    821وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )بيع ادوات منزليه(

2 - يوسف عبدالله عطيه يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  18880 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    433

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )بيع ملبس جاهزه(

3 - اسامه احمد عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2245 قيد فى 26-10-1996 برقم ايداع    429وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )محل بقالة بالقطاعى(

4 - محمد خلف محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21454 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    1617وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات 

الغير (

5 - نادر جميل عبيد مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  21824 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    2756وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بيع ملبس جاهزه ومفروشات (

6 - منصوره فتحى نبوت عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  18520 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    2697

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط حظيره لتربيه وبيع المواشى ) للفرع (

7 - طارق على كيلنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  14945 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع    51وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط ورشة رخام)للفرع(

8 - وائل خلف محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21633 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    2172وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) محل بيع مواد غذائيه بالجمله (

9 - اسلم سعودى مجلى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15447 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    2745

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بيع مخلفات صلبه (

10 - عمرو جمال على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12567 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع    1063

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط مخزن لبيع الدقيق الحر ) للفرع (

11 - ابراهيم ممدوح ابراهيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21716 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    2457

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط مكتب مقاولت اعمال متكامله ) للفرع (

12 - محمود محمد محمود زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  5025 قيد فى 21-02-2000 برقم ايداع    190

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط )بيع خضار وفاكهه( )للفرع(

13 - خالد طلعت توفيق سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21582 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    2000وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط )مزرعة لتربية وبيع الدواجن()للفرع(

14 - علء حنفى همام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21235 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    1081وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط ورشه نجاره يدوى ) للفرع (

15 - كريمه فرغلى عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21366 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

1404وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط )محل بيع علفه( )للفرع(

16 - اسماعيل خليفه مرسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15385 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع    1250

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط )مخزن لبيع المواد الغذائيه()للفرع(

17 - وليد احمد اسماعيل حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  21136 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    832

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سيارات الغير 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

18 - مصطفى محمد طلعت محمد الحفنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14791 قيد فى 14-11-2017 برقم 

ايداع    1873وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط ) توريد وتوزيع وتعبئة 

وتغليف المواد الغذائيه يدوى ()للفرع(

19 - عبدالنعيم محمد عبدالعال ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10137 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع    

1598وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط ) محل بيع اجهزه كهربائيه 

بالجمله ( للفرع
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20 - عمر محمد عباس سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21147 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    858وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )محل بيع مستحضرات تجميل(

21 - فراج محمود فراج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21812 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    2725

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )محل لبيع السجاد والموكيت والمراتب(

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13589 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2016  برقم ايداع 213.000 الى : الفيروز للمقاولت

2 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13320 وتم ايداعه بتاريخ   

Eg Sky 20-08-2015  برقم ايداع 1,061.000 الى : ايجى سكاى للمقاولت

3 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13851 وتم ايداعه بتاريخ   

20-07-2016  برقم ايداع 1,056.000 الى : جوتك للمقاولت العمال المتكامله

4 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21515 وتم ايداعه بتاريخ   

15-05-2022  برقم ايداع 1,786.000 الى : اتش ام اتش للمقاولت العموميه والمناقصات

5 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19569 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2021  برقم ايداع 1,922.000 الى : ابوالوفا للمقاولت لصاحبها محمود عبدالحميد ابوالوفا

6 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18062 وتم ايداعه بتاريخ   

B.2.B )06-09-2020  برقم ايداع 1,761.000 الى : تعدل السمه التجارية بجعلها )بى تو بى للتوريدات

الشخاص

1 - هانى بدرى عبدالهادى فايق  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   14645 وتم ايداعه بتاريخ  12-09-2017 برقم 

ايداع    1444تم التأشير فى تاريخ   12-09-2017   بــ  

2 - مجدي بدير سيدين منصور  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18006 وتم ايداعه بتاريخ  24-08-2020 برقم 

ايداع    1644تم التأشير فى تاريخ   24-08-2020   بــ  

3 - اسلم مصطفى احمد شرقاوى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18093 وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-13 

برقم ايداع    1820تم التأشير فى تاريخ   13-09-2020   بــ  

4 - خالد تاج الدين مختار احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   19617 وتم ايداعه بتاريخ  11-07-2021 برقم 

ايداع    2002تم التأشير فى تاريخ   11-07-2021   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مصطفى عبده على حسنين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    20144 قيدت فى 05-10-2021 برقم ايداع   

2989 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل ثابت تاريخ تم حل الشركة 

وتصفيتها

2 - منى حسن فرغلى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    14257 قيدت فى 21-02-2017 برقم ايداع   

301 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك نصيبه من 

قيمة رأس المال وخلفه

رأس المال

العناوين

1 - يعدل عنوان الشركه بجعله حماده حسن احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20390 قيدت فى 

11-11-2021 برقم ايداع    3459وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع 

اللفى متفرع من شارع السادات -برج النحال بملك/ عبدا احمد على احمد

النشاط

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20390   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-11-2021 برقم ايداع    3459 الى   يعدل عنوان الشركه بجعله حماده حسن احمد حسن 

وشركاه

الشخاص

1 - محمد مجدى محمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20390   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2021 برقم ايداع   3459 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

2 - ياسر عرفات احمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20390   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2021 برقم ايداع   3459 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

3 - حماده حسن احمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20390   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2021 برقم ايداع   3459 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  الدارة للشركة وكذلك الفروع 

للشركاء الثلثة مجتمعين او منفردين ولهم كافة الصلحيات لدارة الشركة ولهم كل ما يلزم لدارة الشركة
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تجديد افراد

1 - حربى عبده عبيد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6481   قيدت فى   29-07-2002 برقم ايداع    691 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

2 - ناجح عنتر مهران عنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14604   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

1320 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

3 - بخيته فهمى احمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13587   قيدت فى   15-02-2016 برقم ايداع    

209 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

4 - خالد سعد محمد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5415   قيدت فى   04-09-2000 برقم ايداع    

926 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-03

5 - نصر سيد على فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10277   قيدت فى   23-02-2009 برقم ايداع    

257 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-22

6 - ميرفت دانيال حكيم جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11125   قيدت فى   29-07-2010 برقم ايداع    

821 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

7 - ايمن محمود سلطان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9219   قيدت فى   04-09-2007 برقم ايداع    

1219 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

8 - مكرم فتوح داود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8448   قيدت فى   11-06-2006 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

9 - خالد هاشم محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8993   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    512 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

10 - وليد محمد عبدالعزيز نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14393   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

685 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

11 - مصطفى عبدالقادر سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14617   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    1355 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

12 - حياة عاشور محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11106   قيدت فى   19-07-2010 برقم ايداع    

776 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-18

13 - معروف سيد محمد بخيت منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11478   قيدت فى   03-05-2011 برقم 

ايداع    535 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

14 - وجيه كامل محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13989   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

1430 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

15 - اسماعيل على محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14151   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

16 - وفاء محمد علم عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6243   قيدت فى   10-02-2002 برقم ايداع    

145 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-09

17 - ابوشامه محمد احمد عبدالرحمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10157   قيدت فى   31-12-2008 برقم 

ايداع    1676 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-30

18 - محمود محمد سيد شيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12917   قيدت فى   19-11-2014 برقم ايداع    

1086 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

19 - عايد عبدالله عبدالحافظ عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14608   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    1328 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

20 - حمدى محمود حسين فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13551   قيدت فى   20-01-2016 برقم ايداع    

75 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

21 - خالد على محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14527   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

1090 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11
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22 - سوزان عطيه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14581   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    

1229 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

23 - ايمان عبد ا بخيت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12024   قيدت فى   26-06-2012 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

24 - ابتسام محمد سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12768   قيدت فى   24-07-2014 برقم ايداع    

624 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-23

25 - عبده احمد صبيح جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11446   قيدت فى   10-04-2011 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

26 - عمادالدين اسماعيل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12074   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    756 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

27 - اشرف فاخر حبيب بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12755   قيدت فى   03-07-2014 برقم ايداع    

576 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

28 - عبدالرحمن عبدالمنعم فرغلى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14353   قيدت فى   2017-04-03 

برقم ايداع    585 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

29 - نفيسه حسين مرعي حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6333   قيدت فى   08-04-2002 برقم ايداع    

324 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

30 - منتصر عبدا على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12061   قيدت فى   29-07-2012 برقم ايداع    

724 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

31 - ميلد خلف خلف بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14278   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

363 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

32 - الشاذلى احمد عباس عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14576   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

1207 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

33 - عبدالرحمن محمد حمزه حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10662   قيدت فى   25-10-2009 برقم 

ايداع    1240 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-24

34 - رائد محمد محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12112   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

881 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

35 - ايمان خلف صالح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14645   قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    

1444 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

36 - همام عبدالنعيم حنفي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6449   قيدت فى   01-07-2002 برقم ايداع    

601 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

37 - عمران محمد احمد حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1853   قيدت فى   04-03-1996 برقم ايداع    

65 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-03

38 - بخيت عباس عبدالولى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2774   قيدت فى   18-08-1997 برقم ايداع    

365 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

39 - على كامل فرغلى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6451   قيدت فى   02-07-2002 برقم ايداع    

607 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

40 - سحر احمد عبدالحميد احمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8326   قيدت فى   27-03-2006 برقم 

ايداع    410 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

41 - عبدالعاطى حسن عبدالعاطى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11804   قيدت فى   2012-01-15 

برقم ايداع    46 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

42 - طه محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2381   قيدت فى   03-07-1986 برقم ايداع    

2461 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

43 - عمرو جمال على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12567   قيدت فى   16-12-2013 برقم ايداع    

1063 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-15
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44 - ثناء جرجس ابراهيم ويصا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14137   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    

1810 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

45 - حسن حمدى عبده فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14277   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

359 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

46 - سامح رمسيس قلينى سويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11748   قيدت فى   01-10-2014 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-30

47 - سامح رمسيس قلينى سويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11748   قيدت فى   11-12-2011 برقم ايداع    

1386 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

48 - حسنى عبدالحافظ عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13298   قيدت فى   09-08-2015 برقم 

ايداع    985 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

49 - جمال زكى عبدالعليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1321   قيدت فى   02-05-1990 برقم ايداع    

1766 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

50 - رانيا جمال ابوضيف رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6735   قيدت فى   04-02-2003 برقم ايداع    

115 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-03

51 - سعديه محمد سيد النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11528   قيدت فى   08-06-2011 برقم ايداع    

703 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

52 - مشهور عبدالرحيم عبدالله على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11674   قيدت فى   03-10-2011 برقم 

ايداع    1143 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

53 - دعاء البدرى اسماعيل معبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14020   قيدت فى   30-10-2016 برقم ايداع    

1527 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

54 - احمد سيد عبدالرحمن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6382   قيدت فى   18-05-2002 برقم ايداع    

443 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

55 - عونى كميل جبره مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14400   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

709 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

56 - حظه زغلول على غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   352   قيدت فى   10-10-1993 برقم ايداع    236 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-09

57 - عزت رمزى نظير قلته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12086   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

816 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

58 - عبدالرحمن احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12901   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

481 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

59 - جمال على حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13894   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

1173 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

60 - ايهاب على فرغلى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14282   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

370 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

61 - وجيهه ناجى عبدالمنعم هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6446   قيدت فى   29-06-2002 برقم ايداع    

592 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-28

62 - اشرف بطرس صمويل ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10023   قيدت فى   15-10-2008 برقم 

ايداع    1298 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-14

63 - محمد احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8536   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

955 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

64 - حمدان عبدالعظيم محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13097   قيدت فى   2015-03-17 

برقم ايداع    365 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

65 - رسميه حسن عبدا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8497   قيدت فى   13-07-2006 برقم ايداع    

847 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

66 - علءالدين سويفى ابوالقاسم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8911   قيدت فى   14-03-2007 برقم 

ايداع    319 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

67 - الجون شمشون رزق ا بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9243   قيدت فى   16-09-2007 برقم 

ايداع    1278 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

68 - عمر فولى رضوان فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11979   قيدت فى   14-05-2012 برقم ايداع    

500 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

69 - ليلى زوين ابراهيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14145   قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    

1867 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

تجديد شركات

1 - شريف صبحى عزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6217  قيدت فى  27-01-2002 برقم ايداع   

91 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2027  12:00:00ص
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