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قيود أفراد

1 - صالح شحاته عبدالمعبود حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3610 ورقم قيد 22997    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مقابر 

المسيحين بالكوم الصفر ملك محمد عبدالمعز ابو الفضل

2 - مصطفى حسن احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3603 

ورقم قيد 27219    رئيسى آخر  عن مزادات عامه, بجهة محافظة سوهاج شارع مصعب بن عمير من شارع 

مكه المكرمه بطما ملك محمود حسن احمد حسن

3 - حسين عبد الرحمن عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3604 ورقم قيد 27233    محل رئيسى  عن اصلح اجهزه كهربائيه )ماعدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة سوهاج 

نجع عبد الغنى امام مدرسه مصر الخير البتدائيه ملك سميحه عبد العال محمد محمد

4 - عماد بخيت ابوالغيط محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3607 

ورقم قيد 27234    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة سوهاج طريق بنهو الطريق الدائرى بجوار مغسله 

ضاحى شارع صلح سالم القبلى بندر طهطا ملك / خالد احمد توفيق .

5 - محمد عبدالمعز ابوالفضل توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3612 ورقم قيد 27235    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار موقف 

السيارات بالكوم الصفر ملك / عبدالمعز ابوالفضل توفيق

6 - علء كامل عمر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3615 ورقم 

قيد 27236    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج جهينه الشرقيه نجع سروجه 

بجوار غرفه الغاز الطبيعى ملك ايمان محمود مسعود ابراهيم

7 - عبدالرحيم حموده على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3616 ورقم قيد 27237    محل رئيسى  عن معرض بيع موبليا, بجهة محافظة سوهاج شارع امتداد سوريا 

بجوار مسجد عثمان بن عفان بطهطا ملك البدرى عاطف على محمد

8 - على محمد ابوزيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3621 

ورقم قيد 27238    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات ) فيما يخص اعمال المقاولت (, بجهة 

محافظة سوهاج نجع التل بنزه الدقيشه ملك / طاهر محمد ابوزيد مصطفى

9 - عبدالغنى صابر محمد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3623 ورقم قيد 27239    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج نزالى داود بجوار مسجد 

ال علم ملك / سالمان محمد سلمان على

10 - جوزيف عازر تاوضروس صالح تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3625 ورقم قيد 27240    محل رئيسى  عن معرض بيع سيراميك وادوات صحيه, بجهة محافظة سوهاج شارع 

النصر القبلى بجوار مخبز الهدى بساحل طهطا ملك جرجس عازر تاوضروس صالح

11 - محمود عبدالرحمن محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3628 ورقم قيد 27241    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه 

الزراعيه بجزيره طما ملك علء احمد محمود احمد

12 - السيد ابراهيم حسين طرخان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3629 ورقم قيد 27242    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج الصوامعه غرب 

بجوار محطه السكه الحديد بالصوامعه ملك / ابراهيم حسين طرخان حسين

13 - صلح فتحى محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3632 ورقم قيد 27243    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه 

الجبيرات البتدائيه ملك / محمد فتحى محمد عبدالرازق
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14 - مينا صلح لطفى جوهر تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3634 

ورقم قيد 27244    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات)بعدالحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج الحلفا شارع كنيسه النبا بيشوى بقريه التحرير 

ملك شرموخ فرحات شرموخ

15 - كامل جرجس كامل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3638 

ورقم قيد 27245    محل رئيسى  عن خياطه مفروشات, بجهة محافظة سوهاج شارع النجار بنزه الحاجر ملك / 

جرجس كامل ابراهيم عوض

16 - محمود سلمه السيد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3639 

ورقم قيد 27246    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة سوهاج بجوار موقف السيارات ببنى عمار 

بملك/ عبدالسميع الحلبى عبدالسميع

17 - محمد عبد الرحمن محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3643 ورقم قيد 27247    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج خلف الجمعيه التعاونيه 

بجزيره طما ملك همام محمد مهران محمود

18 - مايكل فايز جرجس بخيت تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3645 

ورقم قيد 27248    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج شارع سوريا بجوار صيدليه 

المير ملك / امير منير شنوده

19 - احمد سيد توفيق سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3650 ورقم 

قيد 27249    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة سوهاج الساحل البحرى شارع المحموديه بجوار 

محل حمدى صابر للمواتير بطما ملك كمال صلح السيد احمد

20 - راشد رشاد راشد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3651 

ورقم قيد 27250    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج طريق شطوره بجوار العباره 

بشطوره ملك عادل عمر عطيه عبد الحافظ

21 - محمد محمود السيد ابوضيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3653 ورقم قيد 27251    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج نجع وحشى بجوار 

كوبرى نجع وحشى بجهينه الشرقيه ملك / بدريه محمد احمد محمود

22 - محمد فتحى ياسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3659 

ورقم قيد 27252    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه يدويا, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه 

الشرعيه بكوم العرب ملك عبدا احمد ابو العل

23 - هشام محمد السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3688 ورقم قيد 25510    رئيسى آخر  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج شطوره بجوار جامع 

الحاج الداوى ملك / انتصار دسوقى عمران

24 - مايكل فايز جرجس بخيت تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3678 

ورقم قيد 27248    رئيسى آخر  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة سوهاج شارع سوريا بجوار صيدليه المير 

بطهطا ملك امير منير شنوده

25 - كرم موريس معوض شكير تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3663 

ورقم قيد 27253    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الكنيسه ببناويط 

بملك / سهير كمال جرجس عبدا
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26 - السيد محمد عبد اللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3664 

ورقم قيد 27254    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الزراعيه الشيخ حريز 

بشندويل البلد ملك فوزى رجب حسين

27 - جابر النص قبيصى البدرى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3667 

ورقم قيد 27255    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج شارع قبلى البلد متفرع 

من ترعه فوم النزله بالجزازره ملك العربى عبد الرحيم قبيصى البدرى

28 - ابتول فرح عطيه ا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3675 

ورقم قيد 27256    محل رئيسى  عن ورشه خياطه, بجهة محافظة سوهاج شق التوره بجوار مدرسه الشهيد احمد 

فتحى ملك يوسف عطا ا يوسف فرح

29 - محمد معتمد محمد الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3676 

ورقم قيد 27257    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار موبايل, بجهة محافظة سوهاج شارع عرابى خلف قسم 

شرطه طهطا بملك / ناصر محمد على ابراهيم

30 - اسماء عادل سيد السنوسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3680 

ورقم قيد 27258    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة سوهاج شارع التحاد بجوار مقابر 

القباط بساحل طهطا ملك / عرفه محمد حمدون احمد

31 - محمد ياسين فهمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3681 

ورقم قيد 27259    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة سوهاج شارع سياله الشيخ زين الدين 

امام كافتيريا شهرزاد بساحل طهطا ملك محمد عبدالعال محمد السيد

32 - مصطفى على عطيه صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3683 

ورقم قيد 27260    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مركز شباب بنى هلل ملك / 

على عطيه صالح اليمانى

33 - محمد صلح السيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3684 

ورقم قيد 27261    محل رئيسى  عن مخزن لبيع الخشاب, بجهة محافظة سوهاج شارع مسجد ال الحويج ملك / 

ممدوح حسن محمد نوح

34 - احمد خلف السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3685 ورقم 

قيد 27262    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج شارع مستجد حوض الحراسه المتفرع من 

53 شارع الراضوان بملك/ حسنيه احمد حسن على

35 - احمد ناصر محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3686 

ورقم قيد 27263    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج طريق الطليحات قبلى البلد طهطا 

بجوار سوبر ماركت احباب النبى ملك هيثم مرتضى عبد المنعم

36 - حسام ابراهيم عبدا قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3692 

ورقم قيد 27264    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما يخص اعمال المقاولت, بجهة 

محافظة سوهاج نجع حمزه بجوار مسجد نجع حمزه بجهينه الشرقيه ملك ابراهيم عبدا قاسم

37 - على عبدالرحيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3693 

ورقم قيد 27265    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج جزيره الخزنداريه بجوار مسجد الحمد ملك / السيد 

على عبدالرحيم على

38 - نبيل ابراهيم جرجس نخله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3696 

ورقم قيد 27266    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت, بجهة محافظة سوهاج شق التواره بجوار مدرسه الشهيد 

احمد فتحى ملك بهجت شفيق عبد ا اندراوس
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39 - انور عبدالمعطى السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3698 ورقم قيد 27267    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج الخلوه بجوار مسجد 

ال عفين بالشيخ مسعود ملك / احمد انور عبدالمعطى السيد

40 - محمود طلعت احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3700 

ورقم قيد 27268    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة سوهاج نجع قبيصى حسانين بجوار فيل 

طلعت بالقبيصات بطهطا ملك /عمرو طلعت احمد السيد

41 - احمد احمد عبد ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3701 

ورقم قيد 27269    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال بدر 

بالجبيرات ملك محمد احمد نصر محمد

42 - احمد صلح محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3703 

ورقم قيد 27270    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج شارع سياله الشيخ زين الدين بجوار محل حسين نجاح 

السحلب ساحل طهطا ملك / صلح محمود محمد

43 - اسلم كرم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3711 ورقم 

قيد 27271    محل رئيسى  عن مزادات عامه, بجهة محافظة سوهاج جزيره الخزنداريه بجوار كافتيريا الجزيره 

بالخزنداريه ملك كرم محمد على فرغلى

44 - صالح عبدالهادى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3713 

ورقم قيد 27272    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج نجع الخمايسه بنزله على ملك /

عبدالهادى محمد صالح موسى

45 - حماده عاطف محروس احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3717 ورقم قيد 27273    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج شارع طلعت حرب برج 

اخوان صالح بندر طهطا ملك / محمد عاطف محروس احمد

46 - محمد عمر على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3719 ورقم 

قيد 27274    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الشرعيه بالعتامنه 

بملك/ سليمان على محمد خليفه

47 - عرفه خلف هاشم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3720 ورقم قيد 27275    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مستوصف 

الصفا بالطليحات ملك / خلف هاشم عبداللطيف

48 - كوثر محمد التونى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3722 

ورقم قيد 27276    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة سوهاج شارع10 ارض الزيات خلف 

التامين الصحى بطهطا ملك وليد احمد محمد

49 - مينا ماهر كامل شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3723 ورقم 

قيد 27277    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد ولوازم ديكور, بجهة محافظة سوهاج حاره ابودومه من شارع 

احمدعنبر بطهطا ملك هدى سلطان روفائيل

50 - يوستينا نبيل حبيب روفائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3726 

ورقم قيد 27278    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيااته وسيارات الغير)بعدالحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج الحلفا بجوار المحول الشرقى بقريه التحرير 

ملك نبيل حبيب روفائيل مرجان
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51 - سمير عبدالرزاق عبدالعلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3729 ورقم قيد 27279    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه بقاو 

غرب ملك ناريمان محمد عطيه يونس

52 - ولء صلح ضيفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3736 

ورقم قيد 27280    محل رئيسى  عن خياطه ملبس, بجهة محافظة سوهاج نجع الشقه بجوار مسجد دنقل 

بالصفيحه ملك / خير محمد دنقل مرجان

53 - خالد محمد ثابت محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3741 

ورقم قيد 27281    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات )فيما يخص اعمال المقاولت (, بجهة 

محافظة سوهاج بجوار مسجد الشهيد طه ابراهيم خضيرى بنزه الحاجر ملك / محمد ثابت محمد جاد الرب

54 - رشا حسنى محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3765 ورقم قيد 23670    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج مدخل البلد بنزه 

الدقيشيه ملك ايمن محمد قبيصى عبدالمولى

55 - عبدالعال قبيص محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3743 ورقم قيد 27282    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه 

بالجزازره ملك بخيت قبيص محمد سليمان

56 - عبدالرحمن السيد كامل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3745 ورقم قيد 27283    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة سوهاج 

شارع رقم 6 من شارع احمد عنبر ملك / محمود عبدالرحيم محمد عبدالله

57 - احمد محمد عطيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3751 

ورقم قيد 27284    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد ركن, بجهة محافظة سوهاج شارع سوق المواشى الجديد 

بجوار مسجد متولى الشعراوى ملك عادل بخيت سليمان بخيت

58 - محمد السيد عبداللطيف عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3754 ورقم قيد 27285    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج شارع الشهداء 

بجوار المستشفى بجهينه الغربيه ملك محمد اسماعيل احمد فرغلى

59 - رائد عبد العاطى زكى مساك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3755 ورقم قيد 27286    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت العموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه 

مارى جرجس بمشطا ملك عبد العاطى زكى مساك غبر

60 - ابوبكر المغربى خضيرى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3758 ورقم قيد 27287    محل رئيسى  عن مخزن لبيع السمنت, بجهة محافظة سوهاج فزاره الشرقيه شارع 

احمد عرابى بجوار جامع العرابات ملك احمد المغربى خضيرى على

61 - حماده رشاد سيد شطورى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3762 

ورقم قيد 27288    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة سوهاج كوم نايل نزله عماره ملك / 

عبدالرحيم شحاته جادالكريم

62 - ايمن محمد قبيصى عبد المولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3763 ورقم قيد 27289    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج مدخل البلد بنزه 

الدقشيه ملك رشا حسنى محمد

63 - محمد كمال على بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3768 

ورقم قيد 27290    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه 

القديمه بالحريديه القبليه ملك سميه نور الدين سليمان سلمه
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64 - سمر خله بطرس توفيلس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3769 

ورقم قيد 27291    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد خلوه 

محفوظ بالكوم الصفر ملك / نسيم عوض تاوضروس بطرس ومريس تاوضروس بطرس

65 - محمد محسن خلف محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3770 

ورقم قيد 27292    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج شارع الشهداء من شارع الجيش خلف الجوازات ملك 

محسن خلف محمد عجبو

66 - محمد حربى حلمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3773 

ورقم قيد 27293    محل رئيسى  عن بيع طيور ونعام, بجهة محافظة سوهاج شارع الحريه امام مدرسه الوفاء 

ملك / طه اسماعيل محمد

67 - محمد حسنى السيد عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3783 ورقم قيد 27294    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه )ماعدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة سوهاج 

طريق الميعاد بجوار صيدليه الدكتور محمد سلمه بعنيبس ملك محمد محمود عبدالرسول السيد

68 - حسنى محمد جمعه منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3784 ورقم قيد 27295    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نجع محروس 

بجوار مدرسه خالد بن الوليد ملك فاطمه السيد احمد

69 - خالد عاطف خليفه عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3786 ورقم قيد 27296    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال 

عطيه بالطليحات ملك محمود عاطف خليفه عبدالحليم

70 - دعاء اسامه ابراهيم عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3793 ورقم قيد 27297    محل رئيسى  عن محل تجهيز وبيع لحوم ووجبات طازجه, بجهة محافظة سوهاج 

شارع صلح سالم امام الضرائب العامه ملك محمود محمد السيد احمد سرور

71 - حسين على حسين السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3794 

ورقم قيد 27298    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج نجع عبدالساتر المعبدى 

بالقرب من موقف سوهاج طما ملك عاصم على حسين السيد

72 - محمد عبد الرحمن محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3795 ورقم قيد 27299    محل رئيسى  عن تجاره البقاله وتشمل الزيوت بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج شارع 

سعد زغلول بجوار معهد الفتيات الزهرى ملك عبد الرحمن محمد موسى اسماعيل

73 - رفعت ناجح محمدين حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3802 

ورقم قيد 27300    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بحرى مسجد ال حمد 

بالكوم الصفر ملك ناجح محمدين حامد

74 - ساميه جمال عبد الفتاح عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3811 ورقم قيد 27160    رئيسى آخر  عن مطعم ماكولت شعبيه, بجهة محافظة سوهاج شارع صلح سالم 

بجوار مجلس المدينه ملك ابو اليزيد احمد هاشم يونس

75 - احمد عبد الرءوف عبد العزيز عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3812 ورقم قيد 27301    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج شارع 

الجمهوريه بجوار المستشفى العام ملك محمد احمد عبد الرءوف عبد العزيز

76 - جمال احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3814 

ورقم قيد 27302    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدخل الشريفه الشرقى بنزه 

الحاجر ملك السيد محمود احمد بكرى
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77 - مصطفى عبد العزيز سليم حماده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3818 ورقم قيد 27303    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج شارع واصف 

المصرى من شارع التجاره بجوار سنتر مرمر ملك محمود سعد عبد الكريم عبد الموجود

78 - بيتر امين توفيلس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3820 

ورقم قيد 27304    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ابو على ومحطه 

المياه بالحديقه ملك امين توفيلس جرجس

79 - خالد بخيت عبد العال بخيت تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3821 

ورقم قيد 27305    محل رئيسى  عن بيع اسماك طازجه ومجمده, بجهة محافظة سوهاج شارع السمك متفرع من 

ميدان الكوره ملك سناء ابراهيم على ابراهيم

80 - عبدالله الشيمى اسماعيل الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3824 ورقم قيد 27306    محل رئيسى  عن بيع احذيه وشنط, بجهة محافظة سوهاج شارع المدرسه القديمه 

بالمراغه بندر المراغه ملك / احمد السيد محمد عوض

81 - ميلد السيد بارح كلم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3826 ورقم 

قيد 27307    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة سوهاج حاره جرجس غالى من شارع 

الشتراكيه بجوار ورشه عاشور بندر طهطا ملك / بخيت سعيد زغلول توما

82 - هيثم ياسر شحات بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3827 

ورقم قيد 27308    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات )فيما يخص اعمال المقاولت(, بجهة 

محافظة سوهاج شارع النهضه من شارع عرابى امام المخبز اليمنى ملك احمد محمد حسن بخيت

83 - على احمد السيد عزالدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3828 

ورقم قيد 27309    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج شارع النادى الرياضى من 

حسام الدين بجهينه الغربيه بمركز جهينه بملك احمد السيد عز الدين احمد

84 - محمد مختار جابر عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3829 

ورقم قيد 27310    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة سوهاج شارع صلح سالم امام 

شركه سنده ملك دانيال لطيف عطا ا

85 - محمد سليم هاشم سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3830 ورقم 

قيد 27311    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة سوهاج شارع صلح سالم بجوار محل الشيمى 

ملك حمدى هاشم سليم محمود

86 - مها عبد ا عبد العال عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3831 ورقم قيد 27312    محل رئيسى  عن معرض بيع دراجات وقطع غيار, بجهة محافظة سوهاج حاره 

العطار بنزه الحاجر ملك احمد محمود محمد الصغير

87 - ياسر محمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3832 

ورقم قيد 27313    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه 

الجديده بالحريديه القبليه ملك على محمد محمد سليمان

88 - ماجده عمر على احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3833 ورقم 

قيد 27314    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بحرى البلد بجوار منزل النائب 

صلح شوقى ابو عقيل بالمدمر ملك محيى الدين عبدالرحمن محمد غانم

89 - طاهر السيد محمد عارف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3841 

ورقم قيد 27315    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما يخص اعمال المقاولت, بجهة 

محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه بالقبيصات بطهطا بمركز طهطا بملك علء السيد محمد عارف
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90 - مايكل سعد ا وليم تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3849 ورقم قيد 27316    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات ما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة سوهاج 

حسام الدين شارع النصر بجوار مندره ال فياض ملك سعد ا وليم تاوضروس عبد الملك

91 - على حسن حسانين عبد الساتر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3851 ورقم قيد 27318    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج بيت القاضى 

بجوار المدرسه العداديه المشتركه بشطوره ملك احمد محمد احمد عزوز

92 - بخيته عبدالحفيظ عبدالعال ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3854 ورقم قيد 27319    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعدالحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد بنزله على ملك 

عبدالناصر سيد محمد ابراهيم

93 - ابتسام عدنان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3855 

ورقم قيد 27320    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة سوهاج حاره فياض شارع البساتين ملك 

عمران محمد محمد حميد

94 - بيتر وفيق انور بربرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3856 

ورقم قيد 27321    محل رئيسى  عن محل بيع مستلزمات مقاهى وسجاير, بجهة محافظة سوهاج شارع التحرير 

امام دواجن الرومانى بطهطا ببندر طهطا بملك ميلد رياض جبره

95 - احمد سيد احمد محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3857 ورقم قيد 27322    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج الساحل برج الساعه 

بطما ملك احمد محمد عبدالحميد على

96 - بطرس فخرى رومانى بولس تاجر فرد  رأس ماله 41,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3859 ورقم قيد 27323    محل رئيسى  عن مخزن بيع القمشه, بجهة محافظة سوهاج شارع الطاحونه بنزه 

الحاجر ملك ايمن فخرى رومانى بولس

97 - احمد البدرى جاد الكريم العارف تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3864 ورقم قيد 27324    محل رئيسى  عن بيع سجاد, بجهة محافظة سوهاج شارع التحاد شرق ميدان الكوره 

بطما ملك محمد علء الدين عبدالعال محمد

98 - احمد بخيت جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3865 

ورقم قيد 27325    محل رئيسى  عن مكتب اداره واستغلل الشواطى والكافتيريات )بعد الحصول على الترخيص 

اللزمه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار نقطه الخزنداريه شرق بالخزنداريه بمركز طهطا بملك مؤمن الديب سليم 

احمد

99 - على حسن محمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3866 

ورقم قيد 27326    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج الشيخ مسعود بجوار مدرسه 

مصطفى العمده ملك حسن محمد سلمان عبد ا

100 - محمد احمد محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3868 

ورقم قيد 27327    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج امام مزلقان سلمون بسلمون 

بمركز طما بملك بسام ابراهيم محمود على

101 - حسين ابو دهب على محمدين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3870 ورقم قيد 27328    محل رئيسى  عن بيع بقاله مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار بقاله الشهيد 

محمد عبد الوهاب بقاو غرب ملك احمد محمود محمد محمود
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102 - احمد خليفه محمود رشوان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3871 

ورقم قيد 27329    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج نجوع الصوامعه غرب بجوار 

مسجد عبدالدايم بالصوامعه ملك / خليفه محمود رشوان

103 - عبدالمهيمن محمد الشطورى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3873 ورقم قيد 27330    محل رئيسى  عن مزادات عامه, بجهة محافظة سوهاج حوض دايرالناحيه بجوار 

مسجد المام على بالخزنداريه ملك رجب احمد عبدالعال

104 - محمد عشرى سيد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3874 

ورقم قيد 27331    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الشيخ مرز 

بالجبيرات ملك / عشرى سيد على مرز

105 - احمد جوهر احمد جوهر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3876 

ورقم قيد 27332    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار سنترال ام دومه  

بام دومه ملك محمد احمد جوهر محمد

106 - اسلم جمال مختار السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3880 

ورقم قيد 27333    محل رئيسى  عن محل بيع وتجاره حدايد وبويات, بجهة محافظة سوهاج شارع طريق بنهو 

من شارع الجهاد بجوار مسجد دهيس بطهطا ببندر طهطا بملك اسلم محمد احمد عبدالعال

107 - ابراهيم عشرى سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3883 

ورقم قيد 27334    محل رئيسى  عن محل بيع رده وعلف حيوانى غير تقليدى, بجهة محافظة سوهاج شارع 

السلخانه القديمه بجوار مسجد السلم بطهطا ببندر طهطا بملك سالم احمد سالم

108 - محمود خلف محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3887 ورقم قيد 27335    محل رئيسى  عن بيع بقاله ومواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده 

الصحيه بالهيشه ملك حازم عبدالمعز حسن على

109 - حجازى محمد حجازى الزهرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3888 ورقم قيد 27336    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج نجع الميره بجوار 

كوبرى الميره بنزه الدقشيه بمركز جهينه بملك محمد محمد حجازى الزهرى

110 - رفعت عبد الرحيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3889 ورقم قيد 27337    محل رئيسى  عن معرض بيع توكتوك, بجهة محافظة سوهاج بجوار موقف التوكتوك 

ببناويط ملك مجدى رفعت عبد الرحيم محمد

111 - ممدوح عاطف زكى قبيصى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3891 ورقم قيد 27338    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج شارع السلم من 

شارع الجهاد امام مسجد السلم ملك هاله عبد الرحيم احمد مدنى

112 - ناديه هديه محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3892 

ورقم قيد 27339    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج نزله عماره بجوار مقهى 

عرفات بطهطا ملك حسنى محمد سيد عبدالعال

113 - شحات عبدالملك شحاته جرجس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3893 ورقم قيد 27340    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج نجع شنوده بجوار كنيسه 

الملك ميخائيل بالكوم الصفر ملك / قديسه تكله جرجس صليب

114 - مصطفى احمد عبداللطيف عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 3894 ورقم قيد 27341    محل رئيسى  عن محل بيع مفروشات, بجهة محافظة سوهاج خلف المطافى 

بجوار مغسله السيارات بطهطا ملك محمد سامى احمد صالح
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115 - عوض محمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3896 ورقم قيد 27342    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج حوض طه 

بجوار المدرسه البتدائيه بفزاره ملك / محمد محمد محمد عبدالرحيم

116 - على محمد السيد جلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3897 

ورقم قيد 27343    محل رئيسى  عن محل لبيع الدواجن والفراخ, بجهة محافظة سوهاج شارع الجهاد بجوار 

صيدليه عابدين بطهطا ملك عبده محمد احمد ابراهيم

117 - السيد على عبدالله على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3898 

ورقم قيد 27344    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج مشروع غرب طهطا قريه 

ابوبكر الصديق بجوار مسجد ال عبد ا ملك / عبدالله على عبدالله

118 - غلب حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3901 

ورقم قيد 27345    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مقام الشيخ حريز بشندويل 

البلد بمركز المراغه بملك عبير محمد احمد محمد

119 - وائل احمد بحبوح عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3902 

ورقم قيد 27346    محل رئيسى  عن محل غيار وبيع زيوت سيارات, بجهة محافظة سوهاج الطريق السريع 

بجوار بوابه مدخل طهطا القبلى بالصوامعه غرب بالصوامعه ملك علء احمد بحبوح عثمان

120 - محمد فرغلى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3918 

ورقم قيد 27347    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج نجع البركه بجوار مسجد 

عباد الرحمن بنزه الدقيشيه ملك رشاد محمد على احمد

121 - حسن محمد سعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3924 

ورقم قيد 27348    محل رئيسى  عن محل بيع محمول, بجهة محافظة سوهاج شارع لطيف باشا بجوار مدرسه 

الصنايع بنين بطهطا ببندر طهطا بملك فرياله احمد حسن عثمان

122 - نزيه زكرى خليفه مرسال تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3925 

ورقم قيد 27349    محل رئيسى  عن مزرعه لبيع وتسمين الدواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار فيل العمده 

حمدى بالمواطين ملك / حمدى محمد محمود

123 - مارى رومانى عبده البربرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3928 ورقم قيد 27350    محل رئيسى  عن محل بيع مبيدات زراعيه, بجهة محافظة سوهاج شارع الجهاد 

بالقرب من موقف جهينه بطهطا ملك / عادل عبدالنعيم قبيصى سلمه

124 - الهام احمد قبيصى محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3933 

ورقم قيد 27351    محل رئيسى  عن ترزى حريمى, بجهة محافظة سوهاج شارع مسجد النصر المتفرع من 

شارع الجيش بطهطا ببندر طهطا بملك احمد يحى احمد حسين

125 - فدوى محمد ابوالفتوح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 3934 ورقم قيد 27352    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج شارع 

الجمهوريه بجوار مسجد ابوعقيل بجهينه الغربيه ملك / محمد محمود البدرى على

126 - وائل محمد يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3938 

ورقم قيد 27353    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه )ماعدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة سوهاج امتداد شارع 

المدارس بجوار المجلس القروى بجهينه الشرقيه ملك محمد يوسف احمد على

127 - اسماء يحيى ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3941 ورقم قيد 27354    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مركز 

الشباب بنزه الدقشيه بمركز جهينه بملك احمد عبدالعزيز احمد عبد المغيث
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128 - مصطفى مرتضى مصطفى السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3945 ورقم قيد 27355    محل رئيسى  عن محل بيع امن غذائى)بقاله(, بجهة محافظة سوهاج شارع 27 من 

شارع صلح سالم بطهطا ببندر طهطا بملك مرتضى مصطفى السيد على

129 - محمد عبدالعزيز محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3948 ورقم قيد 27356    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات)فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة 

سوهاج جزيره شطوره نجع البتبيت بجوار محطه مياه شطوره الجديده بشطوره بمركز طهطا بملك عبدالعزيز 

محمود على

130 - عبد الرحمن حسين محمد عبد الرؤوف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 3949 ورقم قيد 27357    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما يخص اعمال 

المقاولت, بجهة محافظة سوهاج شارع جورج العبيدى من شارع بورسعيد ملك محمد رشاد قاسم

131 - ابوسيفين ملك حناوى بليح تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3950 ورقم قيد 27358    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج شارع احمد عرابى 

بجوار صيدليه خالد زكريا بطما ببندر طما بملك محمد مؤمن جاد الكريم فهمى

132 - عزه رفعت عبدالرحيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3952 ورقم قيد 27359    محل رئيسى  عن ورشه الومنيتال, بجهة محافظة سوهاج شارع ترعه الحرافشه 

بجوار برج التعلب بطهطا ببندر طهطا بملك ابو طالب السيد ابو طالب

133 - عصام السيد سلمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3953 

ورقم قيد 27360    محل رئيسى  عن مكتب مزادات عامه, بجهة محافظة سوهاج شارع بورسعيد برج الهدى 

الدور الثانى ملك علء السيد عبد الله محمد

134 - الحسينى جمال رمضان على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3955 ورقم قيد 27361    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة سوهاج شارع الجهاد 

بجوار مضيفه ال عقل بطهطا ببندر طهطا بملك جمال رمضان على احمد

135 - مصطفى عويس محمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3957 ورقم قيد 27362    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نجوع الصوامعه 

غرب نجع اولد على بالصوامعه ملك / ياسين السيد احمد

136 - محمد احمد محمدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3958 

ورقم قيد 27363    محل رئيسى  عن مخزن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج نجوع الصوامعه غرب 

بجوار كافيه ماسبيرو بالصوامعه ملك محمود اسامه راضى فرغلى

137 - مصطفى ابراهيم عبدالرؤف عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 3963 ورقم قيد 27364    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه فيما يخص اعمال 

المقاولت, بجهة محافظة سوهاج نجع ابوعقيل الغربى بجوار مدرسه محمود صقر الثانويه بجهينه الشرقيه ملك 

ابراهيم عبدالرؤف عبدالكريم

138 - محمود عبدالباسط احمد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3969 ورقم قيد 27365    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات صحيه وسيراميك, بجهة محافظة سوهاج شارع 

الجيش امام مدرسه عمر بن الخطاب ملك / خالد فرغلى قبيصى سيد

139 - مريم ممدوح بطرس عازر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3978 

ورقم قيد 27366    محل رئيسى  عن محل بيع مواد بناء ودهانات, بجهة محافظة سوهاج شارع فتحى عبدالعظيم 

بساحل طهطا بطهطا ببندر طهطا  بملك ممدوح بطرس عازر
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140 - نعمه شنودى فطاط شنودى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3983 ورقم قيد 27367    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مصنع صن سيتى 

بكوم غريب ملك / مكرم اقلديوس عبدالمسيح قلدس

141 - يسى وديع فهمى واصف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3984 

ورقم قيد 27368    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج نجع عطيه موسى بجوار كنيسه 

العذراء بام دومه ملك وديع فهمى واصف مرقس

142 - سيد عبدالقادر سيد الجيلنى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3989 

ورقم قيد 27369    محل رئيسى  عن بيع موبيليات مستعمله, بجهة محافظة سوهاج امام السلخانه بالمدمر ملك 

عبدالقادر سيد عبدالقادر

143 - نورهان خليفه محمد خضيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3991 ورقم قيد 27370    محل رئيسى  عن محل بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج نجع حمزه بجوار بنزينه 

مصطفى خليفه بجهينه الشرقيه ملك مصطفى خليفه محمد خضيرى

144 - نورهان ضاحى محروص السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3992 ورقم قيد 27371    محل رئيسى  عن محل بيع مفروشات, بجهة محافظة سوهاج شارع حمدى بالقيساريه 

خلف مسجد العتيق بطهطا ملك محمد حسن عبدالنعيم

145 - محمد ممدوح محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 4000 

ورقم قيد 27372    محل رئيسى  عن مخزن بيع رده, بجهة محافظة سوهاج شارع العقاد متفرع من شارع 

طريق المستشار بندر طهطا ملك / ممدوح محمد بخيت عبدالعال

146 - محمد رمضان خيرى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

4012 ورقم قيد 27374    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج 53 شارع فجر السلم بجوار 

جامع الرضوان بندر طهطا ملك / رمضان خيرى عبدالعال

147 - فاطمه حسن احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 4021 

ورقم قيد 27375    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج الجزيره بجوار منزل 

عبدالفضيل عباس بالقرب من مدرسه السلم بشطوره ملك محمود على على احمد عبدا

148 - عبدالناصر احمد عبدالله محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 4032 ورقم قيد 27376    محل رئيسى  عن استديو تصوير افراح)لوكيشن(تصوير فوتو غرافى, بجهة 

محافظة سوهاج جزيره الخزنداريه بجوار منتج النيل بالخزنداريه ملك السيد البدرى حسن عثمان

149 - احمد محمود حافظ عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4033 ورقم قيد 27377    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد انتريهات, بجهة محافظة سوهاج شارع 28 بجوار 

مستشفى الرحمه من شارع صلح سالم بطهطا ببندر طهطا بملك عبدالحميد زكى محمود

150 - حمزه سيد خلف حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4036 

ورقم قيد 27378    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة سوهاج شارع سياله الشيخ زين الدين بجوار جامع 

الروضه بساحل طهطا ملك على توفيق فولى

151 - عمر خالد محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4037 

ورقم قيد 27379    محل رئيسى  عن محل تفصيل شنط, بجهة محافظة سوهاج شارع 10العلوى خلف المساكن 

الشعبيه بطهطا ملك عزه مصطفى على ابراهيم

152 - شاديه محمود حموده سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4038 ورقم قيد 27380    محل رئيسى  عن محل بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده البيطريه 

بنزه الحاجر ملك محمود محمد عمر
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153 - حلمى عبدالحميد حموده احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4039 ورقم قيد 27381    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار محطه مياه 

قاو غرب بقاو غرب بمركز طما بملك جابر ابو دهب حموده احمد

154 - حنا زكريا شاكر شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4041 

ورقم قيد 27382    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الشيخ ضياء بقاو غرب 

ملك فكيهه مرجس فام مرجس

155 - ابانوب سعيد توماس بنيامين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4043 ورقم قيد 27383    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه )ماعدا الدويه(, بجهة 

محافظة سوهاج محل رقم 1 شارع سياله الشيخ زين الدين بجوار محل اولد العريان بساحل طهطا ملك ابانوب 

سعيد توماس بنيامين

156 - هبه سعدالدين محمود سالمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4044 ورقم قيد 27384    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما يخص اعمال المقاولت, 

بجهة محافظة سوهاج شارع احمد عبدالعال البنا بجوار مسجد عمربن الخطاب بطهطا ملك ابراهيم اسامه ابراهيم 

احمد

157 - محمد خالد عبدالمعبود احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4046 ورقم قيد 27385    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج العقار رقم 2 شارع شهاب 

الدين منطقه المرور من شارع الجيش بطهطا ببندر طهطا بملك سحر جمال محمود جاب ا

158 - اسامه محمود عبدالظاهر موسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4047 ورقم قيد 27386    محل رئيسى  عن محل لتجاره اجهزه المحمول وصيانتها, بجهة محافظة سوهاج 

جزيره شطوره بجوار مدرسه السلم بشطوره ملك خالد حسين احمد عبدالعال

159 - معروف محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4049 

ورقم قيد 27387    محل رئيسى  عن ورشه رخام, بجهة محافظة سوهاج شارع هندسه الرى امام بنك مصر ملك 

محمد ابوضيف محمد الدالى

160 - محمود محمد السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4051 

ورقم قيد 27388    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج شارع الجنينه متفرع من شارع 

سوريا خلف مسجد الجهينى بطهطا ببندر طهطا بملك محمد السيد صالح صالح

161 - جمال ضاحى مهران محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4052 

ورقم قيد 27389    محل رئيسى  عن محل بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد البعاديه ببنى 

حرب ملك حسين احمد مهران محمد

162 - هاشم عيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4053 

ورقم قيد 27390    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج جنينه ام دومه من 

شارع احمد ماهر بجوار مخبز احمد عبدالحفيظ بطما ملك عيد على محمد فرغلى

163 - بدوى عبد الفتاح بدوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

4054 ورقم قيد 27391    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

الحدادين بجزيره طما ملك عبد الفتاح بدوى محمد

164 - سعد احمد عبدالعزيز عبدا تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

4056 ورقم قيد 27392    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

عزيز الرحمن بالقبيصات بطهطا ملك/صلح عبدالواحد بخيت على
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165 - محمد اسماعيل خيرى حميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

4062 ورقم قيد 27393    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نزله القاضى نجع 

الديب بجوار مسجد النور بطهطا بمركز طهطا بملك مصطفى اسماعيل خيرى

166 - بهاء محمد عاطف عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

4063 ورقم قيد 27394    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل )ماعدا الدويه(, بجهة 

محافظة سوهاج شارع صلح سالم امام مسجد المام مالك ملك حسن محمد عبد العال

167 - محمود برعى محمود خلف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

4079 ورقم قيد 27395    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج امام مسجد النور ال 

فراج الضباعى بالصفيحه بمركز طهطا بملك محمد عصام ابو المجد

168 - محمد رشاد حسن ابراهيم محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 4083 ورقم قيد 27396    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج شارع الشهداء 

بجوار صيدليه الشهداء بجهينه الغربيه ملك / صفيه خليفه عبداللطيف

169 - فارس احمد عبدالستار الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

4087 ورقم قيد 27397    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نجع ابو ليله بجوار 

المسجد الكبير بنزله على بمركز جهينه بملك احمد عبدالستار الشاذلى

170 - اثار خالد محمود عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

4093 ورقم قيد 27398    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه ) ماعدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة سوهاج 

شارع النصر البحرى بجوار برج المطاحن بساحل طهطا ملك / حسانين عبدا حسانين

171 - ناجح نخله مقار ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 4094 

ورقم قيد 27399    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدخل الشيخ مسعود 

الجسر الشرقى بالشيخ مسعود بطهطا ملك كامله بخيت شحاته جرجس

172 - بدرى احمد عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 4095 

ورقم قيد 27400    محل رئيسى  عن محل بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج نزله عماره بجوار مدرسه 

نزله عماره الجديده بطهطا بمركز طهطا بملك طارق محمد محمود احمد

173 - على محمد على محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 4097 

ورقم قيد 27401    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الصلح الزراعى ببنى 

حرب ملك عبدالرؤف محمد حسانين

174 - فهد حسن ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 4102 

ورقم قيد 27402    محل رئيسى  عن بيع علفه وعطاره, بجهة محافظة سوهاج بجوار المركز شارع البساتين 

بجهينه الغربيه بمركز جهينه بملك دولت احمد المرسى

175 - فايزه محمد ابراهيم عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

4104 ورقم قيد 27403    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج الشيخ مسعود 

بجوار مسجد  ال عفين ملك / عبدالحافظ احمد احمد السيد

176 - هانى رمزى نسيم ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4115 

ورقم قيد 27404    محل رئيسى  عن مصنع ملبس داخليه, بجهة محافظة سوهاج الشيخ مسعود شارع الكنيسه 

الرئيسيه ملك عاطف عايش ميخائيل عوض

177 - ممدوح احمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4116 

ورقم قيد 27405    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة سوهاج شارع اسيوط سوهاج الرئيسى 

بناحيه كبرى طما العلوى بجوار المساكن الشعبيه بندر طما ملك / احمد سند حسن عبدالرسول
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178 - بخيت ابوالغيط محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4120 

ورقم قيد 27406    محل رئيسى  عن بوفيه مشروبات ساخنه, بجهة محافظة سوهاج شارع الجيش امام قسم 

المرور بطهطا ببندر طهطا بملك خالد احمد توفيق

179 - ابرام رمزى راجى فلتاؤوس تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

4123 ورقم قيد 27407    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة سوهاج شارع النظام ساحل 

طهطا بجوار كوافير احلم بطهطا ملك رمزى راجى فلتاؤوس

180 - خالد محمد على عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4129 

ورقم قيد 27409    محل رئيسى  عن محل تغير زيوت واصلح توك توك وموتوسيكلت, بجهة محافظة سوهاج 

بجوار العباره البحريه بشطوره بمركز طهطا بملك ابراهيم محمد محمد ابراهيم

181 - عماد خليفه ابوالبقا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4137 ورقم قيد 27410    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نجع الزرابى بجوار 

مسجد الخلوتيه 2 ملك / احمد محمود احمد على

182 - محمد عوض احمد طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4138 

ورقم قيد 27411    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد بقاو غرب ملك عوض 

احمد طه محمد

183 - حمدى عبدالعال مازن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4143 ورقم قيد 27412    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد السلم 

بالحريديه ملك / منال ابو الفتح رياض عطيه

184 - عمرو احمد فوزى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4145 

ورقم قيد 27413    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد بنزه 

الدقشيه ملك محمد احمد فوزى محمد

185 - جمال حسن عبد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4146 

ورقم قيد 27414    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج نجع الجبل بجوار مدرسه عمر 

بن الخطاب بجهينه الغربيه ملك / عبدالكريم السيد محمد عبدالكريم
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فروع الفراد

1 - فيفيان اسحاق شحاته جريس  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   3735 ورقم قيد   20498  محل فرعى  

عن  مخزن لبيع الزيوت  بجهة محافظة سوهاج شارع ابراهيم محمود متفرع من شارع الشتراكيه البحرى خلف 

موقف التوبيس بساحل طهطا ملك سامح احمد عيسى السيد

2 - محمود السيد سالم احمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   3777 ورقم قيد   17798  محل فرعى  عن 

مطعم كشرى  بجهة محافظة سوهاج شارع هندسه الرى عماره 3 مدخل ا بجوار موقف جهينه ملك طلعت السيد سالم 

احمد

3 - رائف زين العابدين عبدالمنعم عبدا  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3907 ورقم قيد   19563  محل 

فرعى  عن يضاف على نشاط السجل الرئيسى /رده وعلفه  بجهة محافظة سوهاج شارع لطيف باشا بجوار مسجد 

الرضوان بطهطا ملك عبدالمنعم عابدين عبدالمنعم عبدا

4 - عبد ربه محمد احمد بخيت  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3909 ورقم قيد   22903  محل فرعى  

عن محل بيع دهانات  بجهة محافظة سوهاج شارع الشتراكيه البحرى بجوار موقف التوبيس بساحل طهطا ملك / 

محمد سالمان على خلف

5 - عماد احمد فرغلى احمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3931 ورقم قيد   24753  محل فرعى  عن  

مخزن لبيع مستلزمات طبيه  بجهة محافظة سوهاج شارع الشهيد فتحى التيجى بطهطا ملك محمد ابراهيم رشوان 

ابراهيم

6 - محمد محمد شيبوب عوض النعيرى  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   3947 ورقم قيد   22112  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة سوهاج شارع احمد عنبر امام صيدليه الرقم ملك السيد عاطف فراج 

حسن

7 - احمد مختار كامل احمد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   3977 ورقم قيد   27202  محل فرعى  عن 

محل بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة سوهاج شارع واصف المصرى من شارع مدرسه التجاره بجوار سنتر المؤمن 

بطهطا ملك اشرف مصطفى محمد محمود

8 - مارمينا بشاى شاكر يوسف  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   4014 ورقم قيد   25975  محل فرعى  

عن مزرعه دواجن وبيعها  بجهة محافظة سوهاج الساحل الغربى امام شبكه الكهرباء ملك ابو العز بشاى شاكر يوسف

9 - احمد مختار كامل احمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   3999 ورقم قيد   27202  محل فرعى  عن 

محل بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة سوهاج شارع واصف المصرى من شارع التجاره بطهطا ملك /حسنى محمد 

السيد حسين

10 - احمد مختار كامل احمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   4031 ورقم قيد   27202  محل فرعى  عن 

محل بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة سوهاج حاره واصف من شارع التجاره بطهطا ملك محمد محمد عبدالعال 

ابراهيم

11 - حسن شحانه عبدالشفوق السيد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   4114 ورقم قيد   15448  محل 

فرعى  عن  بقاله بالتجزئه  بجهة محافظة سوهاج شارع عرابى البحرى بجوار بنك ناصر بندر طهطا ملك محمد 

عبدالحميد محمود

12 - اسلم طلعت عبدالعال سليمان  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   4136 ورقم قيد   16688  محل 

فرعى  عن بيع مستلزمات طبيه ماعدا الدويه  بجهة محافظة سوهاج نجوع الصوامعه غرب نجع الشريف من نجع 

عبدالعال سليمان بالصوامعه ملك التونى طلعت عبدالعال سليمان
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قيود الشركات

1 - شركه اندرو بهجت نخنوخ توفيلس وشريكه شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    4011 ورقم قيد  27373    مركز عام  عن ورشه لتصنيع اخشاب الكونتر  بجهة محافظة 

سوهاج عقار رقم12 شارع العراق بطهطا ملك امير جورج ذكى دميان

2 - شركه نورهان خليفه محمد خضيرى وشركائها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    4124 ورقم قيد  27408    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف الى  بجهة 

محافظة سوهاج نجع حمزه بجوار مسجد ال زهاد بجهينه الشرقيه ملك / محمود احمد خضيرى

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - زهرة عبد الحكم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8044 قيد فى 03-03-2002 برقم ايداع  232 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

2 - عاصم عبدالظاهر عطا ا عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23422 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  

3486 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

3 - اسماء رشاد عشرى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   26823 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع  2313 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

4 - حسن عبد الراضى محمد عبد اللة  تاجر فرد سبق قيده برقم   11006 قيد فى 25-06-2007 برقم ايداع  

834 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

5 - عبدا بطروس كامل عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   25134 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  3221 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

6 - ايه مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25379 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  3769 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

7 - على عبد الحفيظ على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26513 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  1294 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

8 - احمد عبد العظيم محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12520 قيد فى 24-01-2010 برقم ايداع  

107 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

9 - عبدالحكيم محمد عبدالعال سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   25658 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

4371 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

10 - محمد مجدى رضوان مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   15052 قيد فى 27-11-2014 برقم ايداع  

1458 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

11 - نشأت خير كامل عبيدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   16368 قيد فى 09-05-2016 برقم ايداع  1157 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

12 - شريهان محمود عبدالحليم معتوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   19469 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  

4221 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

13 - عبدالعال عباس حجازى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   20073 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  

852 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

14 - محمد يسن محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22114 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  771 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - احمد محمد نبيل محمد انور على  تاجر فرد سبق قيده برقم   22380 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع  

1336 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - يحيى محمد شعبان عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   26323 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  

750 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

17 - صباح احمد محمد جبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13949 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع  1052 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

18 - السيد عبد اللطيف محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17623 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع  

2170 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

19 - خالد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   22699 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  1963 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

20 - محمد فاروق عبدالحليم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24723 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  

2273 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

21 - محمد مختار جابر عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   21855 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  

218 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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22 - محمد مختار جابر عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   21855 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع  

2080 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

23 - محمد عبدا عبدالباسط جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21897 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

306 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

24 - حسام محمد خليفه مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   22986 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  2544 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب  القيد لترك التجاره نهائيا

25 - على محمد عبدالعال عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23227 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  

3052 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

26 - محمد على محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   24685 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  2183 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

27 - عبد الفتاح صبرة عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4027 قيد فى 24-04-1996 برقم ايداع  298 

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

28 - على احمد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   16245 قيد فى 27-03-2016 برقم ايداع  823 وفى 

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

29 - طاهر عبد العال عبد الحافظ عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19092 قيد فى 16-09-2018 برقم 

ايداع  3090 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

30 - محيى نبيل السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22024 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع  592 وفى 

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

31 - عبدالحكيم ابو عقيل عبدالله محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   23379 قيد فى 17-11-2020 برقم 

ايداع  3384 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

32 - نزيه زكرى خليفه مرسال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26069 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  34 وفى 

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

33 - عمر فتحى زكى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15498 قيد فى 22-06-2015 برقم ايداع  1114 وفى 

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

34 - على عرفه محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20741 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع  2351 

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

35 - ماهر عبدالجليل عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   20933 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع  2801 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

36 - اشرف نصرى حنا تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   944 قيد فى 20-02-1991 برقم ايداع  144 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

37 - خليفه محمد خضيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5742 قيد فى 24-08-1998 برقم ايداع  826 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره للوفاه

38 - حماده عبد الرحمن محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   12944 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع  

2428 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه مع 

بقاء الصل

39 - اسلم احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21065 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع  3090 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

40 - عرفه محمد عبداللطيف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25310 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

3601 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

41 - جمال عمر ابوالدهب الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17595 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع  

2066 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

42 - حسام محمد علم ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   22585 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع  

1752 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

43 - محمود كساب عبداللطيف كساب  تاجر فرد سبق قيده برقم   26321 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  

747 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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44 - منى محمد مسعود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   27201 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  3516 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

45 - بنورة صالح اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   8721 قيد فى 23-03-2003 برقم ايداع  319 وفى 

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

46 - فاتن حماد عبدالمعبود ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13346 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  

1874 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب التاشير برقم 

3926لسنه2022/8/18للستغناء عنه مع بقاء الصل

47 - ممدوح محمد عبد القادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16799 قيد فى 21-11-2016 برقم ايداع  

2624 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

48 - رشا احمد عبد اللطيف صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   18378 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  

1127 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

49 - احمد محمد احمد ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20493 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع  1800 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

50 - محمد مختار بخيت كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26470 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  1164 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

51 - حسام الدين احمد ابو الفضل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21771 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع  

47 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

52 - محمد عبدالشافى سليمان عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25828 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

4755 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

53 - حميده عبدالمنعم على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14148 قيد فى 09-01-2013 برقم ايداع  36 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

54 - صبحه السيد بخيت عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   16706 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع  2271 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

55 - محسن احمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25694 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  4454 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

56 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12055 قيد فى 2022-04-14 

برقم ايداع  2212 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد الرئيسى الخر بطلب 

تاشير مع بقاء الصل

57 - محمود احمد عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22325 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع  

1236 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

58 - مراد صابر خله شكرا  تاجر فرد سبق قيده برقم   23186 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  2951 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

59 - محمد السيد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   13237 قيد فى 29-03-2011 برقم ايداع  336 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

60 - محمد مصطفى محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20579 قيد فى 13-06-2019 برقم ايداع  

1990 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

61 - مصطفى احمد عبداللطيف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   21899 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

309 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

62 - عبد الحكيم عمران فراج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20964 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  

2867 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

63 - اسلم محمد احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26463 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  1150 

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

64 - وليد السيد طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26515 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  1300 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا
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65 - حسام محمد ابوالمجد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14612 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

4571 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب التاشير 

للستغناء عنه مع بقاء الصل

66 - حسام محمد ابوالمجد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14612 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع  

3466 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب التاشير 

للستغناء عنه مع بقاء الصل

67 - اسماء مختار احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15305 قيد فى 05-04-2015 برقم ايداع  561 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

68 - احترام احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17790 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع  2735 

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

69 - على صلح محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   21439 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع  1853 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب طلب تاشير تم الغاء المحل الرئيسي الخر مع بقاء 

الصل

70 - فارس احمد عبد الستار الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25957 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

5081 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

71 - قمر احمد عبدالبارى حسن عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15897 قيد فى 20-12-2015 برقم 

ايداع  2395 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

72 - محمد السيد عبد العزيز خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   18373 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع  

1252 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب المحل الرئيسى الخر بطلب تاشير 

للستغناء عنه مع بقاء الصل

73 - مختار احمد هريدى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   22394 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  1369 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

74 - بخيته خيرى عبدالملك على  تاجر فرد سبق قيده برقم   25684 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  4430 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

75 - ياسر على علم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27095 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  3193 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

76 - وائل اسماعيل عبدالرؤف ابوهارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   15978 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع  

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

77 - وفاء على السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   20633 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع  2098 

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

78 - وائل احمد اسماعيل عطيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27124 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع  

3294 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

79 - عصام محمد عثمان عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26492 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

1231 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - ناصر محمد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   12952 قيد فى 28-09-2010 برقم ايداع   1195 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

2 - قاسم محمد قاسم جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   26281 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   602 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - عمرو جلل غيطاني سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   18887 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع   2508 فى 

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

4 - منى محمود متولى عواجه تاجر فرد سبق قيده برقم   24225 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع   1151 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

5 - لطفى وديع فهيم بدروس تاجر فرد سبق قيده برقم   24851 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع   2571 فى 

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

6 - عبد الناصر عثمان عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   3797 قيد فى 25-10-1995 برقم ايداع   798 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

7 - ممدوح منير حبيب حلقه تاجر فرد سبق قيده برقم   18299 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع   887 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

8 - بدوى عيد على ابوستيت تاجر فرد سبق قيده برقم   25921 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   4992 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

9 - منى خير كامل عبيد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   8244 قيد فى 01-06-2002 برقم ايداع   643 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

10 - ساميه اسكاروس فلتس عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   18191 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع   519 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

11 - ناصر السيد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   14209 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع   212 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

12 - محمد عبدالحى حجازى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21215 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع   

3399 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

13 - وليد عياد عيسى غالى تاجر فرد سبق قيده برقم   23331 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع   3286 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - سامى مختار احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   26964 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع   2766 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

15 - صلح الدين على محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   22870 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع   

3819 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

16 - مينا كاميل فخرى سامى تاجر فرد سبق قيده برقم   26956 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع   2736 

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

17 - ناصر محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   5272 قيد فى 20-12-1997 برقم ايداع   1291 فى 

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

18 - على البدراوى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   23274 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع   

3166 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - محمد محمد ابو الفتوح عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم   7154 قيد فى 12-09-2000 برقم ايداع   

1155 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

20 - تعديل السم التجارى والسم الذى يباشر به التاجر تجارته بجعله / حسين ابراهيم احمد محمود تاجر فرد 

سبق قيده برقم   14826 قيد فى 14-05-2014 برقم ايداع   553 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  350,000.000
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21 - محمد على محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   21052 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع   3048 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

22 - صمويل مفيد بولس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   3925 قيد فى 05-02-1996 برقم ايداع   95 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

23 - محمد فتحى احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   17296 قيد فى 15-05-2017 برقم ايداع   1128 

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

24 - وائل السيد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   25980 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع   

5131 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

25 - محسن عبد الكريم عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17022 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع   

320 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

26 - عصام محمد عثمان عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26492 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   

1231 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

27 - على عطيه عبد الحفيظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26576 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع   

1564 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

28 - مصطفى صلح محمود عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم   26685 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع   

1901 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

29 - سلوى فهمى سعيد بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   10909 قيد فى 10-04-2007 برقم ايداع   477 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

30 - اسلم السيد عامر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   14850 قيد فى 03-06-2014 برقم ايداع   640 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - اشرف هارون حسين هارون تاجر فرد سبق قيده برقم   26485 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   

1217 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

32 - فاتن حماد عبدالمعبود ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   13346 قيد فى 06-06-2011 برقم ايداع   679 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

33 - عماد احمد فرغلى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24753 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع   2343 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

34 - محمد محمد شيبوب عوض النعيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   22112 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع   

766 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

35 - خالد عاطف خليفه عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   27296 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   

3786 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

36 - محمد السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   20815 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع   2507 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

37 - هاله عطا احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   14810 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع   513 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - صالح شفيق صالح دميان تاجر فرد سبق قيده برقم   20821 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع   2517 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

39 - مصطفى محمد مرسى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   27015 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع   2908 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - مروى نجدى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   16098 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع   374 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

41 - مصطفى محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   17575 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع   

2023 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

42 - على صلح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   21439 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع   1853 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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43 - على صلح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   21439 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع   3893 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

44 - علء مصطفى السيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   18488 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع   

1422 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

45 - اسماعيل بدوى عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18941 قيد فى 06-08-2018 برقم ايداع   

2661 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

46 - محمد مصطفى العارف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26751 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   

2096 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

47 - مينا خلف عبدا سعدا تاجر فرد سبق قيده برقم   14312 قيد فى 10-04-2013 برقم ايداع   490 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  650,000.000

48 - جرجس مفيد بارح عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   14783 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع   420 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

49 - عرفه حمدى محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   16646 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع   

2054 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

50 - رحمه خير سليمان عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   26009 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   5191 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

51 - السيد ابوالحمد عبدالعزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   5673 قيد فى 12-07-1998 برقم ايداع   

707 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

52 - حسن شحاته عبدالشفوق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   15448 قيد فى 01-06-2015 برقم ايداع   

933 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

53 - سيد محمود مهران بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   21112 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع   3198 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

54 - محمد سيد ابوضيف عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   11565 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع   

849 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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العناوين 

1 - ناصر محمد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    12952 قيد فى 28-09-2010 برقم ايداع    1195 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الوحده رقم s 3 الدور الثانى علوى مقام 

على قطعه ارض 2 بدون المنطقه السكنيه العاشره ملك / جمال عبدا غنيمى راشد

2 - خالد محروس سليم العارف تاجر فرد سبق قيده برقم    17690 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع    

1456 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك للسجل الرئيسى 

الخر بجعله / زكريا ضاحى صبره

3 - محمد وائل محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19160 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    3286 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الطريق الدائرى بجوار قاعه كزابلنكا 

بندر طهطا ملك اشرف محمد عبد الوهاب عبد ربه

4 - صالح شحاته عبدالمعبود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    22997 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

2557 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مقابر المسيحين بالكوم 

الصفر ملك محمد عبدالمعز ابو الفضل

5 - مصطفى حسن احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    27219 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    3566 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع مصعب بن عمير من شارع مكه 

المكرمه بطما ملك محمود حسن احمد حسن

6 - خالد محمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    5489 قيد فى 24-03-1998 برقم ايداع    334 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله / حمدى عبدالمجيد احمد 

على

7 - انور السيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26287 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    613 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله/القبيصات 

بجوار صيدليه العمده ملك عبدالعال على السيد

8 - هشام محمد السيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    25510 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

4047 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شطوره بجوار جامع الحاج 

الداوى ملك / انتصار دسوقى عمران عن نشاط مزرعه بيع دواجن

9 - مايكل فايز جرجس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    27248 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    3645 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع سوريا بجوار صيدليه المير 

بطهطا ملك امير منير شنوده

10 - فيفيان اسحاق شحاته جريس تاجر فرد سبق قيده برقم    20498 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع    

1810 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع ابراهيم محمود متفرع من 

شارع الشتراكيه البحرى خلف موقف التوبيس بساحل طهطا ملك سامح احمد عيسى السيد

11 - صلح الدين على محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    22870 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع    

3819 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله / حسنى بخيت 

عبدالرحمن محمد

12 - على محمود خضيرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13708 قيد فى 05-03-2012 برقم ايداع    

293 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل النشاط فى المحل الرئيسى 

الخر المقيد برقم سجل 3464 سجل المراغه بتاريخ 2-2-2015 بجعله / محطه رئيسيه للتموين والخدمه وبيع 

الزيوت

13 - رشا حسنى محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    23670 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

4006 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج مدخل البلد بنزه الدقيشيه ملك ايمن 

محمد قبيصى عبدالمولى

14 - محمود السيد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17798 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع    2748 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع هندسه الرى عماره 3 مدخل ا 

بجوار موقف جهينه ملك طلعت السيد سالم احمد
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15 - على البدراوى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    23274 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع    

3166 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله/ 

شارع السياله ساحل طهطا بجوار سوبر ماركت الرشيدى ملك شعبان صديق محمد اسماعيل

16 - رمضان محمد عبد المقصود على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23871 قيد فى 31-01-2021 برقم 

ايداع    331 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله / 

رمضان محمد عبدالمقصود

17 - محمود صبحى مرسى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    24184 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع    

1041 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع مشروع غرب طهطا 

بجوار الوحده البيطريه بنزه الهيش ملك محمود عبدالعال محمد حسن

18 - بدوى عيد على ابوستيت تاجر فرد سبق قيده برقم    25921 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    4992 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع احمد شوقى الساحل البحرى بجوار 

مسجد عمرو بن العاص ملك ياسمين احمد ابوزيد ابوستيت

19 - محمد محمد ابو الفتوح عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم    7154 قيد فى 14-02-2007 برقم ايداع    

217 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله/احمد محمد ابو 

الفتوح

20 - محمد محمد ابو الفتوح عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم    7154 قيد فى 12-09-2000 برقم ايداع    

1155 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله/احمد محمد 

عثمان احمد

21 - محمود السيد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17798 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    3777 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله/سوسن عبدالرحيم 

عبدالحميد عوض

22 - محمود صبحى مرسى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    24184 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع    

1041 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله/محمد عبدالعال 

محمد حسن

23 - ساميه جمال عبدالفتاح عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    27160 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

3394 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع صلح سالم بجوار مجلس 

المدينه ملك ابو اليزيد احمد هاشم يونس

24 - صمويل مفيد بولس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    3925 قيد فى 05-02-1996 برقم ايداع    95 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله بجوار صيدليه مريم 

بشارع الجلء ملك محمد مرسى محمود

25 - حماده عبد الرحمن محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    12944 قيد فى 23-09-2010 برقم ايداع    

1167 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم شطب المحل الرئيسى الخر 

للستغناء عنه مع بقاء الصل

26 - اشرف عيد نصر عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    7810 قيد فى 18-09-2001 برقم ايداع    

984 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع رمسيس متفرع من شارع 

عرابى بملك/ كامل عيد نصر عبدالموجود

27 - حماده محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23694 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    4043 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله / شطوره 

طريق المليات بجوار صيدليه الدكتوره هبه ملك / صابر دياب احمد احمد

28 - اسلم السيد عامر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    14850 قيد فى 03-06-2014 برقم ايداع    640 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج جهينه - الطليحات - شارع طريق نزله 

على قريه الطليحات  ملك يونس شلبى ابو الحسين

29 - فاتن حماد عبدالمعبود ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    13346 قيد فى 06-06-2011 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب 

التاشير للستغناء عنه مع بقاء الصل
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30 - رائف زين العابدين عبد المنعم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    19563 قيد فى 11-12-2018 برقم 

ايداع    4486 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع لطيف باشا بجوار 

مسجد الرضوان بطهطا ملك عبدالمنعم عابدين عبدالمنعم عبدا

31 - عبد ربه محمد احمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    22903 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع    

2375 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع الشتراكيه البحرى بجوار 

موقف التوبيس بساحل طهطا ملك / محمد سالمان على خلف

32 - عماد احمد فرغلى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24753 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع    2343 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع الشهيد فتحى التيجى بطهطا ملك 

محمد ابراهيم رشوان ابراهيم

33 - محمد محمد شيبوب عوض النعيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    22112 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    

766 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع احمد عنبر امام صيدليه 

الرقم ملك السيد عاطف فراج حسن

34 - سميره على انور على تاجر فرد سبق قيده برقم    11893 قيد فى 15-02-2009 برقم ايداع    210 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع هندسه الرى ملك محمد احمد محمود 

اسماعيل

35 - عبد الرحمن محمد عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم    12055 قيد فى 12-05-2009 برقم ايداع    

676 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء المحل الرئيسى الخر عن 

نشاط حظيره تربيه وبيع مواشى  مع بقاء الصل

36 - محمد البدرى عاطف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    24163 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    

987 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع رقم12امتداد شارع 15خلف 

التامين الصحى ملك اشرف رمضان بدوى السيد

37 - احمد مختار كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27202 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    3527 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع واصف المصرى من شارع 

مدرسه التجاره بجوار سنتر المؤمن بطهطا ملك اشرف مصطفى محمد محمود

38 - وليد لحظى عطااللةنصراللة تاجر فرد سبق قيده برقم    10680 قيد فى 03-12-2006 برقم ايداع    

1567 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله/

شارع المعمل البحرى بجوار كنيسه القباط الرثوذوكس ملك وجيه لحظى عطا ا نصر ا

39 - على صلح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    21439 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    1853 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الصفيحه نجع المعين القبلي بجوار مسجد 

ال معين ملك عادل عبد الرؤف علي حسن

40 - على صلح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    21439 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    3893 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله الصفيحه بالقرب من 

ورشه اسماعيل النجار ملك عادل عبد الرؤف علي حسن

41 - مارمينا بشاى شاكر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    25975 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

5124 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الساحل الغربى امام شبكه 

الكهرباء ملك ابو العز بشاى شاكر يوسف

42 - احمد مختار كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27202 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    3527 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع واصف المصرى من شارع 

التجاره بطهطا ملك /حسنى محمد السيد حسين

43 - صابر محمد عبدالجليل عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    14271 قيد فى 10-03-2013 برقم ايداع    

343 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك ياسر محمد 

مهدى محمد

44 - احمد مختار كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27202 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    3527 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج حاره واصف من شارع التجاره بطهطا 

ملك محمد محمد عبدالعال ابراهيم
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45 - حسام محمد ابو المجد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    14612 قيد فى 04-12-2013 برقم ايداع    

1466 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم الغاء المحل الرئيسى الخر عن 

نشاط كى ملبس بطلب التاشيرللستغناء عنه مع بقاء الصل

46 - حسام محمد ابو المجد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    14612 قيد فى 04-12-2013 برقم ايداع    

1466 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء المحل الرئيسى الخر عن 

نشاط حظيره تربيه وبيع مواشى بطلب التاشير للستغناء عنه مع بقاء الصل

47 - عمرو عادل على عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    21041 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع    

3027 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله 

العقار رقم 3 شارع خالد بن الوليد متفرع من شارع الجيش بجوار مسجد النخيلى بطهطا بملك محمود محمد حلمى 

محمد قاسم

48 - على صلح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    21439 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    3893 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء المحل الرئيسي الخر بطلب تاشير 

للستغناء عنه مع بقاء الصل

49 - عمرو احمد حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    26616 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    1698 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله/ شارع 

السلم من شارع الجهاد بجوار السجل المدنى القديم قبلى البلد ملك ممدوح عاطف زكى

50 - محمد السيد عبد العزيز خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    18373 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع    

1116 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء المحل الرئيسى الخر عن 

نشاط / استيراد وتصوير مع بقاء الصل

51 - اشرف محمد عبدالعال عرب تاجر فرد سبق قيده برقم    26743 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

2077 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله / 

شارع الجيش امام المرور ملك / عصام احمد محمد جمال عبدالعال ومنجه محمد مناع عبدالله

52 - حسن شحاته عبدالشفوق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    15448 قيد فى 01-06-2015 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع عرابى البحرى بجوار بنك 

ناصر بندر طهطا ملك محمد عبدالحميد محمود

53 - عماد عوض ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    24366 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع    

1475 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله عوض ابراهيم 

عوض

54 - هند عبد الكريم محمود عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    27010 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    

2891 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله / 

شارع اسيوط سوهاج بجوار صيدليه اليمان بشطوره ملك / وائل محمد عبدا عبدالعال

55 - اسلم طلعت عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    16688 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

2215 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج نجوع الصوامعه غرب نجع 

الشريف من نجع عبدالعال سليمان بالصوامعه ملك التونى طلعت عبدالعال سليمان

56 - نورا عبد الرحيم السيد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    27052 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

3056 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان والملك بجعله/

شارع احمد ماهر بجوار فرن السيسى ملك احمد محمود فرغلى
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النشاط

1 - اشرف عيد نصر عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  7810 قيد فى 18-09-2001 برقم ايداع    984

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / ورشه نجاره يدوى

2 - محمد وائل محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19160 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    3286وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع قطع غيار سيارات واكسسوارات

3 - شاديه احمد على عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  27164 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    3398

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع الطيور والدواجن المجمده

4 - زكريا احمد شيبه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22020 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    587وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) 

فيما عدا العماله والكمبيوتر (

5 - ساميه اسكاروس فلتس عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  18191 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع    519

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه تصنيع ملبس

6 - علي السيد حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  19182 قيد فى 04-10-2018 برقم ايداع    3342

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع مبيدات وتقاوى وبذور زراعيه 

ومخصبات زراعيه واسمده

7 - سلم حسن محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  25556 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    4138

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت عموميه

8 - زكريا احمد شيبه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22020 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    587وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت عموميه وتوريدات مواد بناء

9 - مينا كاميل فخرى سامى تاجر فرد سبق قيده برقم  26956 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    2736وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ محل تفصيل وخياطه ملبس

10 - ناصر محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5272 قيد فى 20-12-1997 برقم ايداع    1291

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع عقاده وخردوات

11 - محمد محمد ابو الفتوح عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  7154 قيد فى 14-02-2007 برقم ايداع    

217وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقهى

12 - محمد محمد ابو الفتوح عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  7154 قيد فى 12-09-2000 برقم ايداع    

1155وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/مستودع بوتاجاز

13 - محمود البدرى رجب فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  19455 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    4191

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بقاله بالتجزئه

14 - صمويل مفيد بولس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  3925 قيد فى 05-02-1996 برقم ايداع    95وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله اصلح احذيه

15 - محمد فتحى احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  17296 قيد فى 15-05-2017 برقم ايداع    1128

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تعبئه وتغليف مواد غذائيه يدوى

16 - مصطفى صلح محمود عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  26685 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

1901وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/محل بيع مفروشات وملبس

17 - حماده عبد الرحمن محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  12944 قيد فى 23-09-2010 برقم ايداع    

1167وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ مكتب مقاولت عموميه

18 - مصطفى محمود جلل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19450 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

4173وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله /بيع مفروشات

19 - اسلم السيد عامر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14850 قيد فى 03-06-2014 برقم ايداع    640

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله محل نفخ ولحام كاوتش وقطع غيار 

سيارات
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20 - دعاء عبد الحليم محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  15507 قيد فى 25-06-2015 برقم ايداع    

1141وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/مكتب مقاولت عموميه 

وتوريدات )توريد وتركيب المصاعد(

21 - رائف زين العابدين عبد المنعم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  19563 قيد فى 11-12-2018 برقم 

ايداع    4486وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف على نشاط السجل الرئيسى /رده 

وعلفه

22 - على عطيه عبد الحفيظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26576 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

1564وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / معرض بيع اكسسوارات 

وموتسيكلت

23 - سميره على انور على تاجر فرد سبق قيده برقم  11893 قيد فى 15-02-2009 برقم ايداع    210وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله معرض بيع ملبس

24 - محمد جمال درويش صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  21393 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع    3792

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما 

عدا توريد العماله والكمبيوتر

25 - ايفون رمسيس بشاى عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  14945 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع    

1054وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / سوبر ماركت

26 - رومانى لطفى فريد رمزى تاجر فرد سبق قيده برقم  25776 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    4628

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقهى عام

27 - حسن محمود احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  26390 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    965وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه بيع دواجن

28 - مروى نجدى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16098 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    374وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله محل بيع ادوات منزليه

29 - على صلح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  21439 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    1853

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع بقاله بالتجزئه

30 - على صلح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  21439 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    3893

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله حظيره تربيه وبيع مواشى

31 - عمر رشاد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  27036 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    2995

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل بيع قطع غيار موتوسيكلت

32 - محمد احمد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20584 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    1995

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/مكتب مقاولت عموميه ومزادات 

وتوريدات ادوات النظافه)وصيانه انشاءات المبانى (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر

33 - عمرو احمد حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26616 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    1698

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ ورشه نجاره يدوى

34 - اسلم طلعت عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16688 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

2215وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/مقاولت وتوريدات عموميه )

فيما يخص اعمال المقاولت(

35 - اشرف محمد عبدالعال عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  26743 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

2077وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله /محل بقاله بالتجزئه

36 - حسن شحاته عبدالشفوق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15448 قيد فى 01-06-2015 برقم ايداع    

933وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف على نشاط السجل الرئيسى / بقاله بالتجزئه

37 - سيد محمود مهران بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  21112 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع    3198

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مطحن غلل سلندرات موانى

38 - اسلم طلعت عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16688 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

2215وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/بيع مستلزمات طبيه
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26880 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2022  برقم ايداع 2,483.000 الى : توضيح السمه التجاريه/وادى الزتيون لتصنيع وتعبئه المخللت

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27133 وتم ايداعه بتاريخ   

06-07-2022  برقم ايداع 3,307.000 الى : مكتب نسر الصعيد للمقاولت العموميه والتوريدات والمزادات

3 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26956 وتم ايداعه بتاريخ   

30-05-2022  برقم ايداع 2,736.000 الى : ل يوجد

4 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27264 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2022  برقم ايداع 3,692.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / مكتب المستقبل للمقاولت 

العموميه والتوريدات

5 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24184 وتم ايداعه بتاريخ   

11-03-2021  برقم ايداع 1,041.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ل يوجد

6 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14826 وتم ايداعه بتاريخ   

14-05-2014  برقم ايداع 553.000 الى : تعديل السم التجارى والسم الذى يباشر به التاجر تجارته بجعله / 

حسين ابراهيم احمد محمود

7 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3925 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-1996  برقم ايداع 95.000 الى : صمويل مفيد بولس جرجس

8 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27229 وتم ايداعه بتاريخ   

31-07-2022  برقم ايداع 3,588.000 الى : تعديل اسم التاجر والسم الذى يباشر به التاجر تجارته بجعله / 

ابو بكر عبدالرحمن على سعيد

9 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27229 وتم ايداعه بتاريخ   

31-07-2022  برقم ايداع 3,588.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / الرحمه لبيع المفروشات 

والسجاد

10 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27168 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-07-2022  برقم ايداع 3,413.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها/مكتب العمار للمقاولت 

العموميه

11 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15507 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-06-2015  برقم ايداع 1,141.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها/ مكتب الفتح للمقاولت 

العموميه والتوريدات

12 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22112 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2020  برقم ايداع 766.000 الى : توضيح السمه بجعلها لؤطه للملبس الجاهزه

13 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14712 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2014  برقم ايداع 196.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها / مكتب الفتح للمقاولت 

العموميه والتوريدات

14 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14452 وتم ايداعه بتاريخ   

21-07-2013  برقم ايداع 905.000 الى : تعديل السم التجارى محمد محمود محمد عبد ا

15 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16688 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2016  برقم ايداع 2,215.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها/مكتب النيل للمقاولت 

والتوريدات العموميه

16 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26906 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 2,579.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها /)top man (  توب 

مان للمقاولت العامه
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الشخاص

1 - مصطفى احمد محمد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   16679 وتم ايداعه بتاريخ  05-10-2016 برقم 

ايداع    2174تم التأشير فى تاريخ   05-10-2016   بــ  

2 - فتحى محمد كفافى عبدالعال  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18703 وتم ايداعه بتاريخ  06-06-2018 برقم 

ايداع    1993تم التأشير فى تاريخ   06-06-2018   بــ  تعيين فتحى محمد كفافى عبد العال وكيل مفوض 

بالسجل التجارى

3 - حسين ابراهيم احمد محمود  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   14826 وتم ايداعه بتاريخ  2014-05-14 

برقم ايداع    553تم التأشير فى تاريخ   11-08-2022   بــ  

4 - صمويل مفيد بولس جرجس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   3925 وتم ايداعه بتاريخ  1996-02-05 

برقم ايداع    95تم التأشير فى تاريخ   14-08-2022   بــ  

5 - ابو بكر عبد الرحمن على محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   27229 وتم ايداعه بتاريخ  

31-07-2022 برقم ايداع    3588تم التأشير فى تاريخ   16-08-2022   بــ  تعديل السم بجعله / ابو بكر 

عبدالرحمن على سعيد

6 - محمد محمود محمد عبد ا  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   14452 وتم ايداعه بتاريخ  2013-07-21 

برقم ايداع    905تم التأشير فى تاريخ   28-08-2022   بــ  تعديل اسم التاجر بجعله تعديل محمد محمود محمد 

عبد ا

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة  عز محمد عبد المعز عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    18851 قيدت فى 2018-07-18 

برقم ايداع   2418 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه رقم1907

ألسنه2022تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - شركة  عز محمد عبد المعز عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    18851 قيدت فى 2018-07-17 

برقم ايداع   2408 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركه رقم1907أ 

لسنه2022تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - شركه عبده احمد حسانين عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     24704 قيدت فى 17-06-2021 برقم 

ايداع    2232وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - شركة  احمد محمد يوسف محمد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18310 قيدت فى 2018-03-08 

برقم ايداع    923وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

1 - شركه ناديه رمضان ابو زيد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     22777 قيدت فى 30-08-2020 برقم 

ايداع    2133 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركة  عز محمد عبد المعز عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18851 قيدت فى 2018-07-18 

برقم ايداع    2418 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - شركة  عز محمد عبد المعز عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18851 قيدت فى 2018-07-17 

برقم ايداع    2408 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة
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الشخاص

1 - احمد محمد يوسف محمد خليل الضبع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18310   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   923 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2 - مصطفى فتحى عبد السلم خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18310   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   923 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  يعدل بند الداره والتوقيع للشريكين 

مجتمعين او منفردين ولهم جميع السلطات لتحقيق غرض الشركه على ان تكون العمال التى تصدر عنهم بعنوان 

الشركه وضمن اعمالها

3 - كريم ممدوح صلح احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    18310   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   923 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  خروج كريم ممدوح صلح احمد 

بعد استلمه كامل نصيبه من راس المال وخلفه

4 - ناديه رمضان ابوزيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22777   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2020 برقم ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2020  بــ :  بموجب عقد تعديل شركه 

تضامن مصدق على توقيعاته برقم 1035س لسنه2022تم التفاق والتراضى على التى يضاف بند للطرف الول 

/ناديه رمضان ابوزيد احمد  )لها حق منفردا فى التوقيع على التزامات وقروض الشركه تبقى باقى بنود العقد كما 

هى(
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تجديد افراد

1 - اشرف عيد نصر عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7810   قيدت فى   18-09-2001 برقم ايداع    

984 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

2 - زهرة عبد الحكم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8044   قيدت فى   03-03-2002 برقم ايداع    

232 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-02

3 - احمد عبد الرحمن السيد قبيصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17196   قيدت فى   04-04-2017 برقم 

ايداع    835 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

4 - محمد شاكر بكر مشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17349   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

5 - شعبان حسنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1578   قيدت فى   11-01-1992 برقم ايداع    41 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

6 - اسامه السيد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10542   قيدت فى   11-09-2006 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

7 - محمد عاطف محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14989   قيدت فى   20-10-2014 برقم 

ايداع    1239 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

8 - احمد كامل السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15344   قيدت فى   20-04-2015 برقم ايداع    

657 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

9 - الفت زكا ابراهيم بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16215   قيدت فى   17-03-2016 برقم ايداع    

723 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

10 - عبد ا البدرى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16949   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

127 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

11 - حسن عبد الراضى محمد عبد اللة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11006   قيدت فى   25-06-2007 برقم 

ايداع    834 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

12 - ابوالحسن محمود بخيت عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13919   قيدت فى   29-08-2012 برقم 

ايداع    973 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

13 - سلوى احمد عبداللطيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17400   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    1489 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

14 - روايح ابوالعل حسانين نجاه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3487   قيدت فى   27-03-1995 برقم ايداع    

237 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-26

15 - عبدالستار محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4843   قيدت فى   25-05-1997 برقم ايداع    

529 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

16 - محمود احمد ابوالقاسم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5019   قيدت فى   25-08-1997 برقم ايداع    

801 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-24

17 - منى خير كامل عبيد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8244   قيدت فى   01-06-2002 برقم ايداع    

643 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

18 - جبرائيل عوض حبيب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17397   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    1481 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

19 - مدحت محمد عبدالحليم فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10649   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    1065 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

20 - جمال حمدى السيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11018   قيدت فى   02-07-2007 برقم 

ايداع    863 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

21 - نشأت خير كامل عبيدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16368   قيدت فى   09-05-2016 برقم ايداع    

1157 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08
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22 - كامل احمد حسين مناع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10987   قيدت فى   12-06-2007 برقم ايداع    

765 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

23 - ناجح عياد عزيز عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11544   قيدت فى   20-07-2008 برقم ايداع    

803 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

24 - موريس عياد عزيز عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11749   قيدت فى   03-12-2008 برقم ايداع    

1377 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

25 - خالد السيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16606   قيدت فى   24-08-2016 برقم ايداع    

1930 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

26 - احمد على عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16685   قيدت فى   10-10-2016 برقم ايداع    

2205 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

27 - احمد محمد عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16823   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

2674 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

28 - محمد خلف محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17456   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

1701 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

29 - وجيه وهبه مكارم رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81   قيدت فى   08-11-1989 برقم ايداع    

84 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-07

30 - على محمود خضيرى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13708   قيدت فى   05-03-2012 برقم ايداع    

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

31 - عزه مسعود حموده مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16699   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

2245 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

32 - رجب محمد حجازي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16739   قيدت فى   30-10-2016 برقم ايداع    

2398 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

33 - اشرف يوسف محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17201   قيدت فى   05-04-2017 برقم 

ايداع    843 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

34 - خميس محمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1965   قيدت فى   25-07-1992 برقم 

ايداع    474 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

35 - عبد الفتاح صبرة عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4027   قيدت فى   24-04-1996 برقم ايداع    

298 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

36 - ابراهيم فؤاد اسكندر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4814   قيدت فى   11-05-1997 برقم ايداع    

462 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

37 - ابراهيم فؤاد اسكندر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4814   قيدت فى   07-11-2016 برقم ايداع    

2463 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

38 - امير فوزى جريس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11097   قيدت فى   02-09-2007 برقم ايداع    

1171 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

39 - على احمد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16245   قيدت فى   27-03-2016 برقم ايداع    

823 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

40 - محمد محمد ابو الفتوح عبد الروؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7154   قيدت فى   2007-02-14 

برقم ايداع    217 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

41 - محمد محمد ابو الفتوح عبد الروؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7154   قيدت فى   2000-09-12 

برقم ايداع    1155 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

42 - عمر فتحى زكى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15498   قيدت فى   22-06-2015 برقم ايداع    

1114 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

43 - صمويل مفيد بولس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3925   قيدت فى   05-02-1996 برقم ايداع    

95 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-04
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44 - خليفه محمد خضيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5742   قيدت فى   24-08-1998 برقم ايداع    826 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-23

45 - خلف عبدالعال متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7435   قيدت فى   17-02-2001 برقم ايداع    204 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

46 - احمد محمد عبد الحليم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11063   قيدت فى   08-08-2007 برقم ايداع    

1017 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

47 - السيد خلف فراج جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13848   قيدت فى   24-06-2012 برقم ايداع    

751 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

48 - عرابى محمود السيد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11040   قيدت فى   22-07-2007 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

49 - ايمن عاطف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16994   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

243 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

50 - نبيل محمد سليمان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1862   قيدت فى   06-05-1992 برقم ايداع    

363 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

51 - بنورة صالح اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8721   قيدت فى   23-03-2003 برقم ايداع    

319 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-22

52 - امال نور الدين محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10457   قيدت فى   17-07-2006 برقم ايداع    

1045 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

53 - محمود توفيق محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10977   قيدت فى   30-05-2007 برقم ايداع    

717 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

54 - اشرف محمود محمود الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16119   قيدت فى   05-01-2017 برقم 

ايداع    52 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

55 - ممدوح محمد عبد القادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16799   قيدت فى   21-11-2016 برقم 

ايداع    2624 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

56 - محمود جمال عبد الكريم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14655   قيدت فى   16-01-2014 برقم 

ايداع    39 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-15

57 - محمد عبد الوهاب احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17124   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    589 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

58 - شريف عشرى زايد قاعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17557   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    

1991 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

59 - مصطفى السيد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8177   قيدت فى   30-04-2002 برقم ايداع    493 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

60 - محمد محمود محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8190   قيدت فى   08-05-2002 برقم ايداع    

517 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

61 - سميره على انور على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11893   قيدت فى   15-02-2009 برقم ايداع    

210 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-14

62 - ياسر محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11899   قيدت فى   18-02-2009 برقم ايداع    

232 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

63 - احمد عنبر عبداللطيف عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13927   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    1004 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

64 - صبحه السيد بخيت عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16706   قيدت فى   18-10-2016 برقم ايداع    

2271 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

65 - محمد فتحى عبدالرؤف عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6946   قيدت فى   13-06-2000 برقم 

ايداع    754 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12
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66 - حسين احمد عبدالله عمر عبدالخر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15532   قيدت فى   2015-07-08 

برقم ايداع    1203 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

67 - حسين احمد عبدالله عمر عبدالخر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15532   قيدت فى   2015-07-08 

برقم ايداع    1204 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

68 - وليد لحظى عطااللةنصراللة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10680   قيدت فى   03-12-2006 برقم ايداع    

1567 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02

69 - عماد وليم عبدالملك ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13182   قيدت فى   23-02-2011 برقم 

ايداع    186 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

70 - محمد السيد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13237   قيدت فى   29-03-2011 برقم ايداع    

336 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

71 - نادى عبد الحميد سيدحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15649   قيدت فى   02-09-2015 برقم ايداع    

1551 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

72 - عقاب سيد عقاب محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17238   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

955 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

73 - خالد السيد عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17408   قيدت فى   09-07-2017 برقم ايداع    

1516 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

74 - مصطفى محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17575   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    2023 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

75 - محمود محمد عبد العال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10907   قيدت فى   10-04-2007 برقم 

ايداع    474 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

76 - عثمان محمد عبد الغنى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17449   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    1670 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

77 - صلح عبد العال عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6158   قيدت فى   24-04-1999 برقم 

ايداع    381 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-23

78 - جرجس سمير بولس حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15558   قيدت فى   28-07-2015 برقم ايداع    

1291 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

79 - فريالة زكى مندور دغرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9794   قيدت فى   03-05-2005 برقم ايداع    

485 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

80 - احمد راشد قاسم عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11068   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

1042 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

81 - كوثر محمد محمد  بربر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11149   قيدت فى   09-10-2007 برقم ايداع    

1356 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-08

82 - قمر احمد عبدالبارى حسن عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15897   قيدت فى   2015-12-20 

برقم ايداع    2395 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

83 - اسلم طلعت عبدالعال سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16688   قيدت فى   11-10-2016 برقم 

ايداع    2215 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

84 - بخيت عبد الله السيد على عبد المغيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17278   قيدت فى   2017-05-10 

برقم ايداع    1084 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

85 - محمد فتحى محمد محمد هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17493   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    1789 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

86 - السيد عبد العزيز السيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10170   قيدت فى   19-01-2006 برقم 

ايداع    69 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

87 - وائل اسماعيل عبدالرؤف ابوهارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15978   قيدت فى   2016-01-11 

برقم ايداع    88 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10
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88 - مصطفى محمود محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4828   قيدت فى   18-05-1997 برقم 

ايداع    497 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

89 - على احمد محمد عودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9518   قيدت فى   16-10-2004 برقم ايداع    

1055 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

90 - محمد رمضان محمد عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15627   قيدت فى   30-08-2015 برقم 

ايداع    1484 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

تجديد شركات

1 - ش نعيمة احمد حسين عثمان وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   5476  قيدت فى  21-03-1998 برقم 

ايداع   320 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2023  12:00:00

ص
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