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قيود أفراد

1 - ربيع امام عثمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6828 ورقم قيد 

32917    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان ادفو- الحجز بحرى الخوى    ملك/ فاطمه موسى 

حسنين موسى

2 - اسراء عبدالرحمن على مسعود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6829 ورقم قيد 32918    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)ماعدا النترنت والعماله والكمبيوتر(, بجهة 

محافظة اسوان طريق السادات امام مدرسه الفندقيه-بجوار شركه الدويه-بملك/ وليد عبدالرحمن على

3 - ندا فاروق عبدالظاهر مرغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6831 

ورقم قيد 32919    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان الجزيرة-نجع العمراب بعماير 

الجزيره-بملك/ اسامه فتحى سرو الختم

4 - زينب عامر عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6838 

ورقم قيد 32920    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة اسوان مطلع الصداقه الجديدة منطقه الهالى-

بملك/ جرجس زكريا اسعد

5 - عماد سعدي محارب صالح تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6839 

ورقم قيد 32921    محل رئيسى  عن بيع حديد ومواد بناء, بجهة محافظة اسوان دراو- نجع العرب بملك/ محمد 

حسين احمد حسين

6 - عوض بلل بسطاوى عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6842 ورقم قيد 32922    محل رئيسى  عن تجاره الحدايد والبويات, بجهة محافظة اسوان ادفو- العدوه شرق 

بجوار البريد    ملك/ اشرف عبدالسلم محمود احمد

7 - على سمير على احمد تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6844 ورقم 

قيد 32923    محل رئيسى  عن تجاره وبيع البلح, بجهة محافظة اسوان العقاب بحرى نجع المحزوله-بملك/ 

رمضان مختار احمد خليل

8 - عاطف عطا محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6845 ورقم 

قيد 32924    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة اسوان اسوان- السيل الجديد بملك/ محمد بدوي رشوان

9 - مصطفي عبدالقادر مصطفي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6846 ورقم قيد 32925    محل رئيسى  عن مقاولت واستثمار عقاري, بجهة محافظة اسوان ادفو- شارع 23 

يوليو طيبه مول بملك/ محمد علي احمد هللي

10 - حسان وطنى عطيتو احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6847 

ورقم قيد 32926    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- المنشيه بحرى - 

شقه دور اول علوى    ملك/ حمزه وطنى عطيتو احمد

11 - مصطفى احمد حامد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6848 

ورقم قيد 32927    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر(, بجهة 

محافظة اسوان طريق الخزان-حى الرضوان-بملك/ محمود محمد ابراهيم محمد

12 - ابراهيم نصار ابراهيم حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6850 

ورقم قيد 32928    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- الكلح غرب القاره 

بملك/ سنيه حسين عبده

13 - محمود جابر حسن عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6900 ورقم قيد 21535    رئيسى آخر  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة اسوان ادفو - القنادله بملك / 

عبد الرحمن جابر حسن

Page 2 of 71 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

14 - حسين جمال الدين ضيفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6911 ورقم قيد 32063    رئيسى آخر  عن بيع وتربيه دواجن, بجهة محافظة اسوان اسوان - الشلل شارع 

خميس شندي بجوار جمعيه النوبيين بملك / خميس احمد محمد

15 - ابراهيم احمد محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6869 ورقم قيد 32929    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة اسوان ادفو - النزل بالعقار رقم 3 

بملك / سعديه غباش احمد سليمان

16 - عماد امين زكى نصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6870 

ورقم قيد 32930    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله وتوريدات عمومية ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت(, بجهة محافظة اسوان ادفو- شارع 23 يوليو امام عمر افندى بالدور الثالث  اعلى محلت البطل   

ملك/ صفاء نسيم بولس

17 - محمد احمد عامر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6871 

ورقم قيد 32931    محل رئيسى  عن النقل البري للبضائع والشحن والتفريغ والرحلت الغير سياحيه ) بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهاز القومي لتنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة اسوان 

ادفو - البصيليه قبلي نجع المويسات بملك / احمد عبد ا بغدادي احمد

18 - السيد سعدي سيد طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6877 ورقم قيد 

32932    محل رئيسى  عن بيع سجاير, بجهة محافظة اسوان ادفو- البصيلية بحرى - الزوايديه   ملك/ رفعت 

سعدى سيد

19 - احمد صحصاح جمعه احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6881 ورقم قيد 32933    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة اسوان اسوان - الناصريه 

بملك /احمد محمد علي عمر

20 - رغده عاطف السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6882 

ورقم قيد 32934    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- شارع ابطال التحرير   ملك/ مصطفى حسين على

21 - احمد عبد الصبور محمد ابو الحسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6883 ورقم قيد 32935    محل رئيسى  عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات( وادوات مدرسيه, بجهة محافظة 

اسوان ادفو - كلح الجبل الصعايده قبلي بملك / عبد الصبور محمد ابو الحسن

22 - احمد موسي اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6885 ورقم قيد 32936    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- 

شارع السلخانة بملك/ مديحه قاسم علي قاسم

23 - عبد الكريم عبدا ابوالحسن عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6889 ورقم قيد 32937    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- سبيل 

العرب بملك/ زينب السيد محمد الدراوي

24 - علي عطيه ابراهيم معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6891 

ورقم قيد 32938    محل رئيسى  عن ورشة لحام وخراطه, بجهة محافظة اسوان اسوان- المدينة الصناعية 

الجديده- خلف مرشح المياه بملك/ محمد علي صابر

25 - صالح محمود محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6894 

ورقم قيد 32939    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - سلوا قبلي بملك / مصري 

محمد السيد
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26 - ابراهيم عبد الحميد احمد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6902 ورقم قيد 32940    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان - المحموديه 

عمارت القاهره بملك / عبد الكريم يوسف حسين

27 - منى محمد احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6908 ورقم 

قيد 32941    محل رئيسى  عن بيع وتربيه دواجن, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الرغامه غرب - ملك / 

عبدالرحيم محمد امين

28 - وردخان ابراهيم مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6912 ورقم قيد 32942    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان دراو- الجعافره نجع 

الشونه     ملك/ محمود طه محمود طه

29 - مصطفي ربيع سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6913 

ورقم قيد 32943    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان ادفو- السباعية غرب- قرية القنان 

بملك/ ادهم عبده حسن

30 - مصطفى محمود محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6914 ورقم قيد 32944    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - النجاجره شارع 

المصرف امام مسجد كوم امبو - بملك / علء عبدالهادى احمد محمد

31 - منى سيد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6949 ورقم 

قيد 983    رئيسى آخر  عن بيع اطارات وبطاريات سيارات, بجهة محافظة اسوان الصلح القبليه-بملك/ امل 

سيد محمد سليمان

32 - عصام جمال جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6916 

ورقم قيد 32945    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) ماعدا الكمبيوتر والنترنت والعماله 

(, بجهة محافظة اسوان حي الزهور - مول الزهور بملك / عز الدين صلح جمعه محمد

33 - ممدوح يوسف بدري احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6917 

ورقم قيد 32946    محل رئيسى  عن مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان ادفو- ادفو بحري- الحباري بملك/ 

حمدي يوسف بدري

34 - امنه حسنين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6918 

ورقم قيد 32947    محل رئيسى  عن بيع خضراوات وفاكهة وتوابل, بجهة محافظة اسوان ادفو - السباعيه غرب 

- شارع قدرى عثمان عزبه البدارت بملك / عبدالرحمن موسى محمد

35 - هيام ركابى عبده على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6919 ورقم 

قيد 32948    محل رئيسى  عن بيع دواجن ومجمدات, بجهة محافظة اسوان دراو-الشطب-بملك/ ركابى عبده 

على حامد

36 - حنان سالم احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6921 

ورقم قيد 32949    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة- وادي النقرة- 

قرية المل بملك/ شعبان عبدالعاطي ابراهيم

37 - كرم ملح ياسين على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6922 

ورقم قيد 32950    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان الخور القبلى-بملك/ اسامه 

مصطفى محمد حسين

38 - فيصل حافظ بكري محمد عزام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6925 ورقم قيد 32951    محل رئيسى  عن مركز لخدمات سيارات ومحروقات, بجهة محافظة اسوان ادفو- 

الحجز قبلي- نجع النصراب بملك/ املك الدولة الخاصه

Page 4 of 71 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

39 - مصطفى محمد على سليمان عبيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 6926 ورقم قيد 32952    محل رئيسى  عن التعدين واستغلل خامات المناجم والمحاجر, بجهة محافظة 

اسوان الرغامه البلد-قريه ابووير-بملك/ هدى محمد على

40 - سامى منصور محمود عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6933 ورقم قيد 32953    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان - العقاب بحرى - 

نجع المغاره  بملك / ياسمين منصور محمود

41 - احمد صابر محمود محمد الكبير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6934 ورقم قيد 32954    محل رئيسى  عن مطعم تيك اوى وبيع حلويات, بجهة محافظة اسوان عمارات 

التأمين الهليه بجوار صيدليه الدكتوره مها-بملك/ كريم جابر بدرى بسطاوى

42 - محمود نور خليل معتوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6935 

ورقم قيد 32955    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانة المكيفات, بجهة محافظة اسوان اسوان-ابوالريش 

قبلي- نجع الشيخ علي خلف مركز شباب ابوالريش بملك/ مصطفي نور خليل

43 - ايهاب سليمان جبر محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6939 

ورقم قيد 32956    محل رئيسى  عن تجاره وتوريدات منظفات, بجهة محافظة اسوان دراو - نجع الكنوز - بملك 

/ شاذلى مصطفى حسين

44 - احمد عبد المنعم محمد ابازيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6940 ورقم قيد 32957    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار تبريد وتكييف وصيانتها, بجهة محافظة اسوان 

اسوان - جبل تقوق  - بجوار شركه المياه بملك / ماجد عبد المنعم محمد

45 - ساميه محمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6942 

ورقم قيد 32958    محل رئيسى  عن تصفيف شعر سيدات, بجهة محافظة اسوان نجع العرب شارع عثمان بن 

عفان عقار309-بملك/ هيثم فتحى مصطفى محمد

46 - عبدالناصر الدسوقى العادلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6943 ورقم قيد 32959    محل رئيسى  عن مقله, بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع الشهيد محروس امام 

كشرى الصفوه  بملك / احمد عبدالموجود عبدالعاطى

47 - سمر هشام يوسف عبدالعزيز علوش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6944 ورقم قيد 32960    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا )توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت(, 

بجهة محافظة اسوان اسوان- كسر الحجر حارة ترك بملك/ ورثة الحاج امين سعد الدين محمد

48 - رفاعي ابو الوفا محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6946 ورقم قيد 32961    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا النترنت والعماله والكمبيوتر (, بجهة 

محافظة اسوان النفق مول العناني  بملك / سحر جمعه محمد حسن

49 - ميلد سمير جابر حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6947 

ورقم قيد 32962    محل رئيسى  عن ورشه دهان اثاث, بجهة محافظة اسوان دراو - البشاريه بملك / ابانوب 

سعيد كامل

50 - ابراهيم خليل محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6951 

ورقم قيد 32964    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان ادفو- الفوزه شرق بملك/ عايده ابراهيم 

محمد خليل

51 - ابراهيم الطاهر محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6990 ورقم قيد 32749    رئيسى آخر  عن توريد وتركيب شبكات ري حديث, بجهة محافظة اسوان دراو - 

شارع المستشفي بملك / حامد السيد الحسيني عابدين
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52 - احمد عبدالعزيز عبدا محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6955 ورقم قيد 32965    محل رئيسى  عن محمص بن, بجهة محافظة اسوان ادفو - الرمادى قبلى - الرحماب  

بملك / محمد معوض محمد

53 - مصطفي صابر عثمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6956 

ورقم قيد 32966    محل رئيسى  عن اصلح الجهزه المنزليه والمعدات المنزليه ومعدات الحدائق, بجهة 

محافظة اسوان دراو - نجع العرب بملك / بيشوي روماني حكيم ميخائيل

54 - محمد عبد الصبور محمد صغير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6957 ورقم قيد 32967    محل رئيسى  عن بيع احذيه بالجمله, بجهة محافظة اسوان دراو - نجع الشيخ عامر - 

شارع النقطه القديمه بناحيه السوق بملك / سلوي واصف نظير عطا ا

55 - حمدي جمعه حسن عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6968 ورقم قيد 32968    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة اسوان دراو - الشيخ 

عامر  بملك / نادي الجمهوريه لللعاب الرياضيه بدراو

56 - وليد محمود بسطاوي معلوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6969 ورقم قيد 32969    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المحطه شارع رقم 1 بملك / محمود بسطاوي معلوي

57 - احمد عبدالحميد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6970 

ورقم قيد 32970    محل رئيسى  عن بيع موبايلت, بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع صلح الدين ) الشارع 

الجديد ( بملك / محمد عبدالمحسن احمد عبدا

58 - ايليا فايز كامل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6973 ورقم 

قيد 32971    محل رئيسى  عن ترزي عربي ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان ادفو - الطوناب  

بملك / محمد سيد علي عبد الجليل

59 - اسلم ابراهيم عمر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6982 

ورقم قيد 32972    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اسوان - الناصريه بحرى - بملك / 

ابراهيم عمر محمد ابراهيم

60 - عيده عبدالقادر عبدا سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6983 

ورقم قيد 32973    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - المالكى - بملك / كريمه 

عبدالستار محجوب صالح

61 - عامر هاشم حسن عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6984 

ورقم قيد 32974    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله, بجهة محافظة اسوان ادفو - الحجز قبلي - المحاميد بملك 

/ عمر هاشم حسن

62 - بيشوى غطاس جادا غطاس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6991 ورقم قيد 32975    محل رئيسى  عن ترزى ) فيماعدا الملبس العسكريه والنترنت ( بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - بلنه اول - بملك / جرجس نعيم اسكندر بشاره

63 - عصام احمد السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7010 

ورقم قيد 22066    رئيسى آخر  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان ادفو شرق - النزل بملك / جمعه 

مرسي حسين

64 - منتصر عبد المقصود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7004 ورقم قيد 31161    رئيسى آخر  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان دراو - العليقات قبلي بملك 

/ محمد فوزي عبد ا احمد
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65 - صلح محمد عبدالعزيز بدرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6992 ورقم قيد 32976    محل رئيسى  عن بيع مفروشات وادوات تنجيد, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع 

الكوبرى - بملك / ايمان حسين محمد ابراهيم

66 - جرجس ناصر فهمى بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6993 

ورقم قيد 32977    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة اسوان ادفو- وادى الرديسيه - شارع 

الثوره قريه نمره 5   ملك/ ناصر فهمى بخيت سلمه

67 - محمد يوسف احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7000 

ورقم قيد 32978    محل رئيسى  عن بيع ادوات واجهزة كهربائية, بجهة محافظة اسوان ادفو - ادفو بحرى - 

الحبارى شرق المصرف بملك / احمد عبدالعاطى جاد النخيلى ومحمد عبدالعاطى جاد النخيلى

68 - نصره ضوى عبدالحليم حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7002 ورقم قيد 32979    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان ادفو- الكلح غرب القاره   ملك/ 

جمال حسن محمد عبدالحليم

69 - رافت وهيب يعقوب غبر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7005 

ورقم قيد 32980    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة- قريه عنيبه    ملك/ ورثة رهيب 

يعقوب غبر عنهم / رافت رهيب يعقوب

70 - محمود احمد صالح حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7007 

ورقم قيد 32981    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار محمول وخدمات محمول, بجهة محافظة اسوان ادفو - 

الحباري بملك/ محمد احمد صالح

71 - مروه احمد عبدالسميع حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7011 

ورقم قيد 32982    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - عزبة حجاجي بملك/ 

رشيدي محمد موسي

72 - احمد بدرى اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7012 

ورقم قيد 32983    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- الشراونه قبلى   ملك/ 

عبدالظاهر بدرى اسماعيل

73 - مجدى عبدالحفيظ خليل سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7017 

ورقم قيد 32984    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع ابطال التحرير  بملك / 

حسام مجدى عبدالحفيظ

74 - احمد محمد ابراهيم حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7019 

ورقم قيد 32985    محل رئيسى  عن خدمات نظافه )فيما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة اسوان اسوان- كيما 

عزبه النهضه - ملك/ مها بدوى محمود رفاعى

75 - راندي احمد عبده حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7023 

ورقم قيد 32986    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه الجديده 

بملك / احمد عبده حسين هللي

76 - احمد محمد عبدالوهاب محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7028 ورقم قيد 32987    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع الديكوفيل 

بجوار المرشح  بملك / فاطمه محمد عبدالوهاب

77 - سلوي احمد حسين محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7029 ورقم قيد 32988    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - شارع رقم 1 بملك / 

محمود مختار محمد
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78 - اشرف عبدالراضى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7032 ورقم قيد 32989    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان دراو- الجعافره -شارع على 

عبدالكريم    ملك/ عبدالراضى محمد صالح

79 - هدرا محسوب نظير سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7033 

ورقم قيد 32990    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع انيس بالعقار رقم 

26 مطلع المحمودية  بملك / سمير مترى معوض

80 - هناء عز عبده محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7035 ورقم 

قيد 32991    محل رئيسى  عن بيع أدوات حياكة, بجهة محافظة اسوان اسوان - السيل - شارع عبدالمنعم رياض 

بملك/ زينب محمد حسن سليمان

81 - جورج فارس سامى عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7039 ورقم قيد 32992    محل رئيسى  عن بيع دواجن حيه وتجاره المجمدات, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

المحموديه بحرى - عمارات القاهرة   عقار رقم10    ملك/ اشرف احمد عيد احمد

82 - طارق ابراهيم محمد ابو دوح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7040 ورقم قيد 32993    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان اسوان - المحموديه بجوار 

مستوصف معبد بملك / علي محمد محمود

83 - محمود احمد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7044 

ورقم قيد 32994    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - النجاجره شرق بملك / 

فاطمه محمود عبد اللطيف

84 - مختار امين محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7045 

ورقم قيد 32995    محل رئيسى  عن استثمار وتطوير عقارى وادارة الصول العقارية وصيانة ونظافة المنشآت, 

بجهة محافظة اسوان ادفو - الرديسية قبلى بجوار مكتب التأمينات الجتماعية بملك / احمد محمد عوض ا محمد

85 - خالد عبدالرسول حامد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7046 

ورقم قيد 32996    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة اسوان ادفو- شرق النزل    ملك/ناديه 

عوض احمد حسين

86 - اسماعيل احمد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7047 ورقم قيد 32997    محل رئيسى  عن بيع اجهزه موبايلت واكسسوار موبايلت, بجهة محافظة اسوان 

ادفو - شارع 23 يوليو بملك / محمد صلح الدين محمود

87 - ضياء الدين محمود حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7048 ورقم قيد 32998    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان اسوان- جزيرة بهريف   ملك/ يحى 

محمد نجيب عبده ناصر

88 - مرزوق فهمى ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7057 

ورقم قيد 32999    محل رئيسى  عن بيع بقاله وسجاير, بجهة محافظة اسوان ادفو- العرمانى - خلف مكتب 

الخبراء   ملك/مصطفى مرزوق فهمى

89 - صفاء صابرعوده عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7059 

ورقم قيد 33000    محل رئيسى  عن ورشه اصلح سيارات, بجهة محافظة اسوان ابو سمبل السياحي - قريه 

عبد القادر بملك / محمد ومصطفي ومحمود وفاطمه احمد محمد حامد وامال عارف احمد موسي

90 - عبدالهادى محمود على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7060 ورقم قيد 33001    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو - قريه الغنيميه - 

بملك / فوزيه محمد عبدا محمد
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91 - منصور علي داود عيسي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7062 

ورقم قيد 33002    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - السبيل قبلي بجوار الوحده 

الصحيه بملك / عبد الناصر ابراهيم محمود ابراهيم

92 - عبد الكريم حسن احمد بسطاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7067 ورقم قيد 33003    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الزمالك 

بملك / حسن محمد بسطاوي

93 - حسين ابراهيم حمد عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7070 ورقم قيد 33004    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - قريه 

ابو زقله الزمالك  بملك / ابراهيم محمد عبد الكريم

94 - سيد محمد صادق على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7075 ورقم 

قيد 33005    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو - الشراونه الوسطى - بملك / احمد 

ابراهيم رزق على

95 - ادم منزلي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 1,200,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7078 

ورقم قيد 33006    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعة, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع كسر الحجر 

بجوار كافتيريا ليالى الحلميه   ملك/ هشام السيد محمد متولى

96 - هشام محمد عوض فرج تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7081 

ورقم قيد 33007    محل رئيسى  عن اجهزه الكترونيه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والمن 

والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة اسوان اسوان - 

ابو الريش قبلي نجع الشيخ علي بجوار مسجد السلم بملك / محمد عوض فرج حسين

97 - مرزوقه عبده وصفي مكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7083 

ورقم قيد 33008    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكلح القاره بملك / داود 

جادو نبيه علي

98 - عبدالرحمن سيد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7084 

ورقم قيد 33009    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وبيع سجاير, بجهة محافظة اسوان الرمادى قبلى ابو ابنى-

بملك/ محمد عبدالمحسن محمود

99 - فتحي سيد محمد النيس احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7086 ورقم قيد 33010    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - حي الزهور بملك / 

شريف محمد شيبه الحمد

100 - محمد علء الدين عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7091 ورقم قيد 33011    محل رئيسى  عن مقاولت عامه والتشطيبات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

البياره شارع المعبد  بملك / كمال الدين عباس محمد

101 - ولء ابوالوفا محمود الصافي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7093 ورقم قيد 33012    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان - ابوالريش قبلي - نجع 

الحجاب بملك/ محمد احمد حسن عثمان

102 - نجار احمد حسنين احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7096 

ورقم قيد 33013    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان ادفو - الرديسية بحري - النزل - بملك/ امل 

احمد عمر سليم

103 - عزمى لمعى بولس عيسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7097 

ورقم قيد 33014    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-الصلح القبليه بملك/ نجاح وليم 

توفيق قديس
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104 - ابراهيم محمد صالح امبابى رمضان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 7103 ورقم قيد 33015    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان ادفو-المريناب قبلى-

بملك/ محمد صالح امبابى رمضان

105 - صباح احمد على جادا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7104 

ورقم قيد 33016    محل رئيسى  عن مشغل تفصيل ملبس ومفروشات ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة اسوان كوم امبو - الرمد الشرقى - بملك / احمد عبدالفتاح احمد

106 - عبد الرحيم محمد عموش علي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7105 ورقم قيد 33017    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان ادفو- المريناب قبلي بملك / 

سفيان عطاا بدري اسماعيل

107 - علء محمد سعيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7106 

ورقم قيد 33018    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع بلستيك, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه الجديده  

بملك / عبدالوهاب محمود ابراهيم

108 - زكى محمد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7114 

ورقم قيد 33019    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه قبلى  بملك / حواء 

عبدالله رمضان احمد

109 - اميره سيد احمد عبدالرسول احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7115 ورقم قيد 33020    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-الخور 

قبلى-بملك/ على محمود على سيد

110 - ساره متري عبد السيد بولس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7116 ورقم قيد 33021    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد وتفصيل ستائر, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

مسجد السكان الغربي بملك / منصور لطفي ناشد

111 - محمد نوح احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7119 

ورقم قيد 33022    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة اسوان اسوان - طريق السادات خلف جراج مقاولون 

العرب بملك / عمر عز مصطفي

112 - ابوالحسن انور حامد حسن تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7121 

ورقم قيد 33023    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - ادفو قبلى - القنادله  

بملك / انور حامد حسن

113 - شفاء عبدالرازق احمد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7122 ورقم قيد 33024    محل رئيسى  عن بيع بقالة وسلع تموينية, بجهة محافظة اسوان اسوان - الناصرية 

الوسطي - بملك/ منصور عبدالراضي خير احمد

114 - بيشوي عياد فرج غطاس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7126 

ورقم قيد 33025    محل رئيسى  عن ورشه صيانه واصلح طلمبات جاز, بجهة محافظة اسوان ادفو - شرق 

المحطه  بملك / زينب صلح الدين حسانين

115 - هيدى عبدالملك جاد بولس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7129 

ورقم قيد 33026    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الرغامه غرب    

ملك/ اميل الفى امين

116 - يسري ميلد عوض سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7130 ورقم قيد 33027    محل رئيسى  عن خياط بلدي, بجهة محافظة اسوان ادفو- المحاميد الحجز قبلي بملك 

/ صالح ربيع شعبان عيسي
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117 - ابراهيم دسوقي حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7132 ورقم قيد 33028    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة اسوان ادفو - السليمه بجوار الموقف 

بملك / مصطفي يوسف علي يوسف

118 - هدرا عادل فوزي قرياقوس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7133 ورقم قيد 33029    محل رئيسى  عن معرض لبيع موبيليا, بجهة محافظة اسوان اسوان - المدينه 

الصناعيه شرق السلخانه بملك / صبحي عبد العاطي سمعان

119 - احمد حسن عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7135 

ورقم قيد 33030    محل رئيسى  عن طاحونه دقيق وغلل, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - البياره  بملك / 

حسن عبدا احمد على

120 - زياد عبدالناصر علوان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7137 ورقم قيد 33031    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان 

ادفو- شارع التحرير بجوار صيدليه ادفو الجديده   ملك/ عبدالناصر علوان محمد سالم

121 - خالد عبدالسميع محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7140 ورقم قيد 33032    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - سلوا بحرى  

بملك / عبدالسميع محمد على

122 - عبدالراضى عوض احمد مهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7141 ورقم قيد 33033    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- السلسله   

ملك/ عوض احمد مهدى

123 - السيد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7149 

ورقم قيد 33034    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان اسوان- الشلل - طريق جبل 

شيشه   ملك/ وحيد عبدالحميد السيد احمد

124 - محمد عمر احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7150 

ورقم قيد 33035    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العدوه  بملك / عيد احمد سيد

125 - شيماء حسان سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7152 

ورقم قيد 33036    محل رئيسى  عن مكتب ديكور وتشطيبات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الشارع الجديد 

تقسيم ورش   ملك/ عبدالرازق محمود حسان

126 - محمد امين حمدان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7153 

ورقم قيد 33037    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله, بجهة محافظة اسوان اسوان- امتداد حى العقاد عماره 6 

شقه 8    ملك/ احمد رفعت عبدالمقصود عبدا

127 - محمد محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7158 ورقم قيد 33038    محل رئيسى  عن مخبز لبيع حلوى من العجين, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه- 

شارع عمدا   ملك/ مصطفى عبيد احمد حميد

128 - هيثم سعد عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7159 

ورقم قيد 33039    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اسوان - اول مطلع المحموديه  بملك / 

احمد عابد شرقاوى

129 - محمد عبد العزيز بغدادي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7162 ورقم قيد 33040    محل رئيسى  عن علفه وبذور, بجهة محافظة اسوان دراو - بنبان بحري بملك / عبد 

العزيز بغدادي محمود حسين
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130 - حمدي عوض محمد فضل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7163 

ورقم قيد 33041    محل رئيسى  عن بيع بقاله وسجاير, بجهة محافظة اسوان ادفو - حاجر البلليص  بملك / 

محمد ابو زيد هللي

131 - وائل اسامه جابر حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7165 

ورقم قيد 33042    محل رئيسى  عن معرض لتجاره سيارات جديده ومستعمله, بجهة محافظة اسوان ادفو - 

شارع كورنيش النيل  بملك / سلوي عبد المجيد حسن

132 - محمود احمد حسن خير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7168 

ورقم قيد 33043    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة اسوان اسوان- الحكروب الجبل بجوار 

الوحده الصحية    ملك/ رمضان محمود ادم محمود

133 - ابو الوفا ابو الحسن محمد حمد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7170 ورقم قيد 33044    محل رئيسى  عن دخول مزادات, بجهة محافظة اسوان اسوان - شرق معسكر الشباب 

بملك / احمد الصادق جاد

134 - اسماء محمود على صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7171 

ورقم قيد 33045    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الرغامة البلد   ملك/ محمد 

ابوالحجاج احمد على

135 - ليلى عبدالهادى احمد الطيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7173 

ورقم قيد 33046    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات زراعية, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- النجاجرة شارع 

المزاير طريق مصر اسوان الرسع   ملك/ عبدالغفار محمود محمد محمد

136 - بيشوى ممدوح وليم بطرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7174 ورقم قيد 33047    محل رئيسى  عن صيانه واصلح المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- بركه الدماس   ملك/ محمد سبالك وعبدالحى سبالك

137 - سعيد تحسين عبدالمطلب سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7177 ورقم قيد 33048    محل رئيسى  عن تجاره الحديد والبويات ومواد البناء, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو- البصالى  ملك/ ناصر امبابى طه ابراهيم

138 - مصطفى عبدالجيد رشيدى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7178 ورقم قيد 33049    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توك توك, بجهة محافظة اسوان دراو - الشطب - 

بملك / عبدالجيد رشيدى حسن محمد

139 - ريمون سمير فهمى تادرس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7180 ورقم قيد 33050    محل رئيسى  عن صيانه محمول, بجهة محافظة اسوان ادفو- السباعيه غرب   ملك/ 

حزين عبدربى عيد

140 - ندا جمال ابوزيد ضمرانى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7181 ورقم قيد 33051    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع البيض, بجهة محافظة اسوان اسوان - كيما - عزبه 

الفرن  بملك / علء منصور سليمان

141 - وحيد بركات محمد ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7182 

ورقم قيد 33052    محل رئيسى  عن صالة جيم, بجهة محافظة اسوان اسوان- الصداقه الجديده بجوار مدرسة 

المستقبل   ملك/ محمد احمد ابوخليل معوض

142 - مينا جون فتحى جوهر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7185 

ورقم قيد 33053    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائيه والسجاير, بجهة محافظة اسوان اسوان - المدينه 

الصناعية القديمة امام هايبر الساعة  بملك / اشرف ميلد عطاا شنوده
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143 - رانيا احمد امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7188 

ورقم قيد 33054    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان 

اسوان - الشواربى بجوار محل الخزاعى للعبايات  بملك / احمد محمد حسن عبدا

144 - مريم عادل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7189 

ورقم قيد 33055    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- النجاجره   ملك/ رمضان 

مصطفى محمد

145 - هاني محمد مصطفي احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7190 

ورقم قيد 33056    محل رئيسى  عن كساره احجار, بجهة محافظة اسوان دراو - الجعافره بملك / اسامه عوض 

ا علي عوض ا

146 - نجيب مكين نجيب جورجى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7193 ورقم قيد 33057    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل وتأجير صالت العاب رياضية وملعب وحمامات 

سباحه وبيع وتوزيع ملبس رياضية, بجهة محافظة اسوان اسوان - البركه بملك / مكين نجيب جورجى

147 - عبدالرحمن عطا امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7194 ورقم قيد 33058    محل رئيسى  عن توريد جميع اصناف البقاله واللحوم والفراخ المجمده والخضروات 

والسماك والمواد الغذائيه وادوات صحيه وادوات كهربائيه وقطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

الشيخ هارون   ملك/ عطا امين احمد

148 - كرستين سلمه سعد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7198 ورقم قيد 33059    محل رئيسى  عن ورشة تنجيد اقطان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- اللبان  ملك/ 

طلعت وقيم حبشى

149 - محمود جاد الرب محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7199 ورقم قيد 33060    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - السبيل 

قبلي بملك / مبارك احمد حسن العبادي

150 - حسن فكرى السيد ناصر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7207 

ورقم قيد 33061    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو- ادفو قبلى - الغنيميه    ملك/ عمر 

عبدالقادر محمود

151 - هلل عبدالشكور عباس يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7209 ورقم قيد 33062    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان اسوان- الشيخ هارون - شارع 

حسانى بخيت  بجوار صيدليه المنار   ملك/ احمد محمد على

152 - مينا قديس انور واصف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7215 

ورقم قيد 33063    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة اسوان دراو- بنبان قبلى   ملك/ استفانوس 

يوسف معوض

153 - خلف عبد الهادي السيد خليل عجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 7216 ورقم قيد 33064    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه ( ومنتجات 

جلديه, بجهة محافظة اسوان اسوان - كورنيش النيل بالعقار رقم 83 محل رقم 6 الدور الرضي بملك / هويدا عبد 

الرحيم محمد

154 - مينا ملك ابوالليف ملك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7217 

ورقم قيد 33065    محل رئيسى  عن انتاج وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان دراو- طريق الصحراوى - الكيلو 

40  ملك/ شركه دراو لستصلح الراضى
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155 - كيرلس غالى لوقا عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7218 ورقم قيد 33066    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الرغامه شرق بجوار 

الكوبرى   ملك/ احمد يوسف حسن

156 - هديه لوكاس سليمان غالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7222 

ورقم قيد 33067    محل رئيسى  عن تصينع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- 

اللبان ملك/ مينا سعدا شكرى

157 - ناجح بولس يوسف باخوم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7223 

ورقم قيد 33068    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - ابو الريش قبلي خلف كليه الهندسه 

تقسيم الطباء بملك / عماد بولس يوسف باخوم

158 - امل جمعه على عطيتو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7224 

ورقم قيد 33069    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- العتمور بحرى    ملك/ 

حسين بهيج امين محمود

159 - احمد حسين محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7225 

ورقم قيد 33070    محل رئيسى  عن مكتب النقل والشحن) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

(, بجهة محافظة اسوان اسوان- مدينه ابوسمبل السياحى    ملك/ عبدالرحمن شعبان خليل احمد

160 - مصطفي ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7226 ورقم قيد 33071    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الزهور - الشارع الجديد بملك / خالد ربيع الدهس محمد

161 - محمود ابراهيم عواد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 32,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7228 ورقم قيد 33072    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات ذهبيه )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

مصلحه دمغ المصوغات والموازيين التابع لوزاره التموين و التجارة الداخلية (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- 

شارع صلح سالم    ملك/ محمد حسين بسطاوى

162 - طلعت الشايب ميخائيل شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7231 ورقم قيد 33073    محل رئيسى  عن بيع لحوم الطيور, بجهة محافظة اسوان اسوان- امام المحطه الشيخ 

هارون   ملك/ عبدالفتاح حسن احمد

163 - حامد رمضان حامد عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7236 ورقم قيد 33074    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة اسوان ادفو - الشراونه 

قبلي بملك / علء رمضان حامد عبد القادر

164 - نجوي عبد الباسط انور بغدادي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7240 ورقم قيد 33075    محل رئيسى  عن بيع بقاله ودقيق, بجهة محافظة اسوان ادفو - بحري نجع 

العوضلب بملك / خالد ادفاوي علي حمزه

165 - نعمات احمد حسين عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7244 ورقم قيد 33076    محل رئيسى  عن بيع فراخ مجمدات, بجهة محافظة اسوان اسوان-كيما-عزبة 

المرشح-بملك/ محمد نبيل محمد

166 - عبدالسلم محمد رشيد عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7246 ورقم قيد 33077    محل رئيسى  عن بيع وتعبئه المواد الغذائيه يدوى, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكلح 

شرق الشيخ على  بملك / شيماء حامد عبدالمنعم احمد

167 - احمد محمود علم علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7247 

ورقم قيد 33078    محل رئيسى  عن تربيه وتسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو - البصيليه بحري - 

عزبه مبارك بملك / السيد حمدي السيد ابو الليل
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168 - رضا فريد على عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7249 

ورقم قيد 33079    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة اسوان اسوان - العقاب بحرى بجوار مخبز 

جمال  بملك / جمال عبدالحفيظ عبدالعظيم

169 - حسنى احمد حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7251 

ورقم قيد 33080    محل رئيسى  عن بيع ادوات صيد, بجهة محافظة اسوان المدينة الصناعية القديمة بجوار 

السلخانه القديمه-بملك/ حميدة ابوالحسن يوسف خليل

170 - احمد سليمان محمد خير طه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7254 ورقم قيد 33081    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان دراو - نجع السادات  

بملك / امال مصطفي عبد الكريم مصطفي

171 - ايمن محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 65,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7256 

ورقم قيد 33082    محل رئيسى  عن بيع اجهزة وادوات كهربائية, بجهة محافظة اسوان اقليت-شارع الشيخ 

عبدالعال-بملك/ محمد احمد على محمد

172 - محمود النجار ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7258 

ورقم قيد 33083    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ماعدا ) توريد العماله والكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة اسوان اسوان - ابوالريش قبلى نجع الشيخ على بالعقار رقم 6  بملك / محمد النجار ابراهيم

173 - امثل سيد عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7259 

ورقم قيد 33084    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - بلنه اول 

شارع 47 بملك / محمد احمد عبد الغفور سليمان

174 - بشير حسن بشير عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7262 

ورقم قيد 33085    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان شارع خالد بن الوليد-بملك/ عزه حسن بشير 

عبدالعال

175 - احمد شعبان ايوب فارس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7271 

ورقم قيد 33086    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان  - الكرور -نجع الطيباب بملك / 

مصطفى يسرى على

176 - صلح حامد فريحى عليوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7276 ورقم قيد 33087    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكلح غرب القاره - 

بملك / مساعد حامد فريحى عليوى

177 - ساميه سعد سلمه السايح تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7278 

ورقم قيد 33088    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- عرب كيما - 

بملك / محمد عمران محمد سلم

178 - يزيد محمد عبدربه حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7280 

ورقم قيد 33089    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عموميه ) ماعدا العماله والكمبيوتر والنترنت 

(, بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع المطار  بملك / عبدربه حسن محمد

179 - يوسف محمد عبدربه حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7281 ورقم قيد 33090    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية) ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة اسوان شارع المطار-بملك/ طارق عبدربه حسن

180 - رمضان عبد الوهاب احمد الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7285 ورقم قيد 33091    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان الدريره بملك 

ابراهيم احمد طاهر
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181 - رامى بيباوى صدقى بيباوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7290 ورقم قيد 33092    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة اسوان دراو- بنبان قبلى  ملك/ 

صلح على احمد حفنى

182 - ساره عبد العزيز عبد الباسط طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7291 ورقم قيد 33093    محل رئيسى  عن تجاره القشور والبذور والعلف, بجهة محافظة اسوان البصيليه 

بحري - المعماريه  بملك / ابو بكر عبد العزيز عبد الباسط طه

183 - مدحت صبري فهمي خضري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7297 ورقم قيد 33094    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - الشيخ صالح بجوار فندق 

محروس بالعقار رقم 104 بملك / ايمن محمد امين

184 - هشام احمد عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7303 ورقم قيد 33095    محل رئيسى  عن التصدير )فيما عدا المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه 

الشعاعيه(, بجهة محافظة اسوان ادفو- شارع23 يوليو    ملك/رقية حسين محمد نور

185 - محمد حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7306 

ورقم قيد 33096    محل رئيسى  عن بيع وتربيه دواجن, بجهة محافظة اسوان دراو- الرقبه   ملك/ بخيت 

عبدالمنعم حسن عبدالعال

186 - منى محمد بسطاوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7309 ورقم قيد 33097    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- سبعه قبلى 

بالعقار 12   ملك/ ضيفية شرقاوى عبدالرب

187 - خالد احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7310 

ورقم قيد 33098    محل رئيسى  عن طاحونه غلل, بجهة محافظة اسوان دراو - القفطيه بملك / احمد ابراهيم 

احمد عمران

188 - يحي ربيع حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7313 

ورقم قيد 33099    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة- توشكى شرق 

من شارع المغتربين   ملك/ تفاحه خليل محمد احمد

189 - ممدوح محمد مهلل عليوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7314 ورقم قيد 33100    محل رئيسى  عن مقاولت متكاملة واعمال المناجم والمحاجر والتعدين والتوريدات 

العمومية ) ماعدا الكمبيوتر والنترنت والعماله (, بجهة محافظة اسوان ادفو- الكلح شرق الشيخ على  بملك / 

محمود راضى فارس احمد

190 - منى جمعه احمد عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7317 

ورقم قيد 33101    محل رئيسى  عن بيع بقالة وسوبر ماركت ومواد غذائيه, بجهة محافظة اسوان ادفو- طريق 

الشيخ محمود    ملك/ احمد جمعه احمد

191 - محسب عنتر على محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7318 

ورقم قيد 33102    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العباسيه - ملك / احمد 

عبدالموجود طه

192 - تامر وجدى حلمى عياد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7320 

ورقم قيد 33103    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- السيل الريفى شارع2 بجوار مسجد الحاج حسن    ملك/ فوزيه لمعى مكارى

193 - محمود توفيق محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7331 ورقم قيد 33104    محل رئيسى  عن هايبر لبيع عطاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع بور 

سعيد - بملك / توفيق محمود ابراهيم علي
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194 - صالحه دهب بشير دهب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7333 

ورقم قيد 33105    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة اسوان اسوان- خور عواضه شارع6   ملك/ 

محمود ابوالوفا محمد

195 - احمد عبدالكريم عليوى احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7334 ورقم قيد 33106    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية ومفروشات وسجاد )فيما عدا المن 

والحراسه والملبس العسكريه والنترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة اسوان نصر 

النوبة - 1 شارع 6 بلنه اول  بملك / عبدالكريم عليوى احمد

196 - عمار دندراوى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7336 

ورقم قيد 33107    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- كوم امبو قبلى   ملك/ 

مصطفى محمود حسن على

197 - عمار ياسر احمد حسن عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7337 ورقم قيد 33108    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمي ) ما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

اسوان اسوان - مول بلزه عقار رقم 246 بملك / عصام عبده علي محمد

198 - رانيا عبدالكريم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7339 ورقم قيد 33109    محل رئيسى  عن بيع قطع غيارسيارات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- النجاجره    

ملك/ اسامه محمد محمد احمد

199 - محمود محمد محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7343 ورقم قيد 33110    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة اسوان اسوان- ميدان ابوالريش امام 

كلية الهندسة امام المزلقان    ملك/ الياس مصطفى خليل

200 - مؤمن حسن محمد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7349 ورقم قيد 33111    محل رئيسى  عن بيع سندوتشات جافه ومشروبات مثلجه, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو - حي السبعين شارع بور سعيد بملك / ساميه حسين محمد السيد

201 - سيد عبدالدايم مهدى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7352 

ورقم قيد 33112    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- سلوا قبلى - الشبيكه   ملك/ باتعه 

طه عمران

202 - محمد طلعت سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7355 

ورقم قيد 33113    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع الدكتور احمد فهمى بجوار 

مدرسة احمد ماهر  بملك / سعد محمد سعيد

203 - احمد محمد فولى امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7356 

ورقم قيد 33114    محل رئيسى  عن توزيع وتوريد مواد غذائية, بجهة محافظة اسوان اسوان- طريق السادات - 

خلف بنك التنميه والئتمان الزراعى   ملك/ انجيل نجاتى جرجس

204 - سهير ابراهيم يوسف فاخورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7357 ورقم قيد 33115    محل رئيسى  عن صيدليه اهليه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع السيل بقريه 

الكاجوج  بملك / جمال عبدا احمد عثمان

205 - محمد ضيفى احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7361 

ورقم قيد 33116    محل رئيسى  عن مقاولت سيراميك, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه الجديده - بملك 

/ ضيف احمد خليل

206 - فاطمه عبدالعزيز محمد خير نصرا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 7363 ورقم قيد 33117    محل رئيسى  عن ورشه لحام حديد وكاوتش وتشكيل المعادن, بجهة محافظة 

اسوان كوم امبو- العباسيه - عزبه العرب    ملك/ عبدالعزيز محمد خير نصر ا
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207 - خالد محمد فهمى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7364 

ورقم قيد 33118    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- اللبان   ملك/ عمر 

عبدالفتاح محمد يونس

208 - عبد السلم محمود حامد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7365 ورقم قيد 33119    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكروم شارع 

ابراهيم حسين بملك / ست ابوها ابو زيد محمد

209 - رمضان محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7367 ورقم قيد 33120    محل رئيسى  عن بيع ادوات مكتبية) ماعدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة اسوان 

قريه الكاجوج بجوار وحدة الشئون الجتماعية-بملك/ رمضان احمد عبدالجليل ابراهيم

210 - محمود سيد برسى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7374 ورقم قيد 33121    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة اسوان الكلح شرق-نجع الشهيد 

صلح-بملك/ محمد حسينى امير احمد

211 - ناصر حسن على حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7377 

ورقم قيد 33122    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه)ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو- الصدقيه    ملك/ انتصار محمد شحات احمد

212 - سعود محمد الصغير محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7378 

ورقم قيد 33123    محل رئيسى  عن مركز النيل لفحوصات القلب, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع التحرير 

مول سما - امام السجل المدني الجديد بملك / سعيد جبريل علي محمد

213 - احمد ناجح على كريم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7379 

ورقم قيد 33124    محل رئيسى  عن بيع عطاره, بجهة محافظة اسوان شارع سعد زغلول بجوار مصنع الثلج-

بملك/ محمد انس محمد حامد

214 - مصطفى طه محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7380 

ورقم قيد 33125    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الخور قبلى  

بملك / احمد قدرى ابراهيم ابوزيد

215 - حسن احمد محمد محفوظ حامد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7382 ورقم قيد 33126    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الكاجوج  بملك 

/ احمد محمد محفوظ

216 - طه محمد عبد الحميد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7384 

ورقم قيد 33127    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه شرق بملك / شاذليه عبد 

الفتاح خير عثمان

217 - فارس سيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7386 

ورقم قيد 33128    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتعدين) بعد الحصول على التراخيص اللزمه(

وتوريدات عموميه)ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر(, بجهة محافظة اسوان الحصايا بجوار جمعيه حجازه-

بملك/ على الراوى حسن احمد

218 - وفاء عبدالرحمن سيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7389 

ورقم قيد 33129    محل رئيسى  عن بيع ديكورات يدوية, بجهة محافظة اسوان اسوان - ابوالريش بحرى - 

الملقطة  بملك / ايمن فريد حسن يسن

219 - هاني محمود ابراهيم خليفه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7390 ورقم قيد 33130    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - سبيل 

العرب  بملك / خالد محمد حساني
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220 - ساره قديس جبره قلدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7391 

ورقم قيد 33131    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع كلية التربية - عقار 

رقم60  ملك/ ربيع عبدا محمد

221 - احمد سمير عبده عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7392 ورقم قيد 33132    محل رئيسى  عن ورشة كاوتش, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - عزبة رؤوف بملك 

/ منى سمير عبده

222 - علء محمد درويش محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7395 ورقم قيد 33133    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) ماعدا النترنت والعماله 

والكمبيوتر (, بجهة محافظة اسوان اسوان - النفق بجوار مبني التامينات والمعاشات  بملك / محمد درويش محمود 

سيد

223 - فاطمه ضيف ا علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7402 ورقم قيد 33134    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان ادفو - قبلي الهويديه بملك / خالد 

جمال احمد عبدا

224 - زينب محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7403 

ورقم قيد 33135    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائيه يدوى, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع 

الضمان القديم - متفرع من شارع كورنيش النيل  بملك / حامد محمد سيد

225 - ناصر يسن عبد ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7408 

ورقم قيد 33136    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان الغنيميه - بملك / علء يوسف 

عبد ا عبد الحليم

226 - رومانى مسعود لبيب حبشى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7409 ورقم قيد 33137    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

السكان الغربى - ملك / كرستين شحاته غابيوس متاوؤس

227 - عبد السلم محمد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7410 ورقم قيد 33138    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - طريق السادات امام التامين 

الصحي عقار رقم ) 3 ( بملك / عمرو عبد السلم محمد احمد

228 - احمد حيدر عبدالمنعم عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7411 ورقم قيد 33139    محل رئيسى  عن تصدير ) طبقا للوائح والقرارات والقوانين المنظمه لذلك وماعدا 

المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه (, بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع كسر الحجر عقار رقم 1 

بجوار مستشفى الجرمانيه  بملك / محمد احمد عبدالمطلب احمد

229 - محمود صالح امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7429 

ورقم قيد 33140    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا النترنت والعماله والكمبيوتر (, بجهة محافظة 

اسوان اسوان - شارع البركه مول سعد زغلول الدور الثانى  بملك / مصطفى حازم ابراهيم احمد

230 - على سعدى احمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7430 

ورقم قيد 33141    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الخور بحرى - بملك / 

شاذلى عبدالستار نصرالدين

231 - احمد نصرالدين سنبل جادا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7432 ورقم قيد 33142    محل رئيسى  عن ورشة حداده وتشكيل معادن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة - وادى خريط - نجع السلم  بملك / سورية 

محمد مصطفى يوسف
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232 - عاطف قلدس اقلديوس قلدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7433 ورقم قيد 33143    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع العتمور 

قبلى - بملك / محمد سيد عليان محمد

233 - عبدالرحمن محمد طايع دردير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7437 ورقم قيد 33144    محل رئيسى  عن ورشة تقطيع وتجهيز وتركيب الوميتال, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو - المربعات - المنتزه  بملك / مصطفى محمود يس

234 - عبدالرازق عبدالفتاح فؤاد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7442 ورقم قيد 33145    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة اسوان المنشيه الجديده-بملك/ 

عبدالصبور جوده عبدالنبى

235 - سمير سيد شاكر عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7443 ورقم قيد 33146    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الخور بحري 

بملك/ عبدالستار نصرالدين ابراهيم

236 - محمد ضيفى حسيب ركابى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7444 ورقم قيد 33147    محل رئيسى  عن كافيه ومشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة اسوان شارع 

الكوبرى-بملك/ حسام عبدالبارى سليمان وحازم عبدالوهاب عبدالباسط

237 - حسن حميدان احمد طه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7447 

ورقم قيد 33148    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان البصيليه الوسطى-الزعيرات-بملك/ حماده 

عبدالقادر طه محمود

238 - عبدالرحمن محمود عبدالعظيم علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7448 ورقم قيد 33149    محل رئيسى  عن توريد وبيع حديد, بجهة محافظة اسوان ادفو- البصيلية 

الوسطي الزعيرات بملك/ محمد احمد بشير

239 - يوسف ناصر محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7449 

ورقم قيد 33150    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة اسوان ادفو- شارع السوق بملك/ عاطف 

عبدالعزيز نور

240 - احمد عبدالقادر يس احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7450 

ورقم قيد 33151    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان العوضلب-بملك/ انعام احمد يسن احمد

241 - محمد مجدالدين حسيبو ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7451 ورقم قيد 33152    محل رئيسى  عن مستودع لتوزيع المياه الغازيه, بجهة محافظة اسوان ادفو- 

النزل طريق مرسي علم بملك/ جابر عبدالرازق محمد

242 - محمد حسن محمود عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7453 ورقم قيد 33153    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله وتوريدات عموميه )ماعدا النترنت والعماله 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة اسوان ادفو- الكشاف   ملك/ حسن محمود عبدالجليل عياد

243 - هيثم عبدالحميد حامد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7454 ورقم قيد 33154    محل رئيسى  عن صيدليه اهليه عامة, بجهة محافظة اسوان وادى عبادى الرضوانيه-

بملك/ منصور عطيه غزالى محمد

244 - مأمون عنتر علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7456 

ورقم قيد 33155    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- العباسية بملك/ 

عبدالعليم عنتر علي علم
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245 - احمد عبدالرحمن بكرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7457 ورقم قيد 33156    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان شرق الفوزه-النوبيين-بملك/ 

عبدالرحمن بكرى محمد

246 - محمد احمد عبدالقادر على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7459 ورقم قيد 33157    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان الخور بحرى-بملك/ 

عبدالستار نصر الدين ابراهيم بلل

247 - يوسف محمد ربيع محمود عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7464 ورقم قيد 33158    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الكاجوج بملك/ 

سناء محمد علي

248 - صابر محمد عبدالسميع حجاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7471 ورقم قيد 33159    محل رئيسى  عن ورشه اعمال الجرانيت والرخام, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

المدينة الصناعية الجديده بالعلقى عقار رقم ه 7   ملك/ احمد سيد احمد حسن

249 - عماد محمود عابدين فضل تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7472 

ورقم قيد 33160    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة اسوان دراو- الشطب شارع مدرسة طه 

محمد صالح بملك/ عبدالمطلب مزمل حامد

250 - علياء احمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7475 ورقم قيد 33161    محل رئيسى  عن مشغل تصنيع ملبس)ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

اسوان المنشيه الجديده-بملك/ حسين محمد مصطفى

251 - كيرلس جبرائيل مغريوس بولس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7481 ورقم قيد 33162    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة اسوان ادفو- الصعايدة قبلي 

بملك/ هدرا جرجس نسيم منصور

252 - عبدالرحمن احمد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7485 

ورقم قيد 33163    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

اسوان-ابوالريش بحري- نجع المقلة بملك/ احمد علي احمد عثمان

253 - هيثم شعبان حامد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7492 

ورقم قيد 33164    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- النجاجره شارع 

المدرسة بملك/ محمود محمد مبارك احمد

254 - وليد ابراهيم عبداقادر عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7495 ورقم قيد 33165    محل رئيسى  عن مصوغات ذهبيه )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

مصلحه دمغ الموازين والمصوغات الذهبيه التابع لوزاره التموين والتجاره الداخليه(, بجهة محافظة اسوان دراو- 

السوق   ملك/ ابراهيم عبدالقادر عبدالرحمن

255 - عبدالرحمن مجدى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7499 ورقم قيد 33166    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع الشواربى - 

بجوار محل الصاوى    ملك/ مجدى محمد عبدا

256 - عبدا ربيع عبدالغفور عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7503 ورقم قيد 33167    محل رئيسى  عن بيع بقالة بالجملة وقطاعي, بجهة محافظة اسوان دراو- 

الطويسة- الشيخ نصر بملك/ محمد ربيع عبدالغفور عبدالكريم

257 - سيد مصطفى محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7504 

ورقم قيد 33168    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- كرم الديب   ملك/ كوثر محمود 

صالح محمود
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258 - امير سعيد ثابت جورجي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7509 

ورقم قيد 33169    محل رئيسى  عن صيانه واصلح سيارت, بجهة محافظة اسوان ادفو - الفوزه بملك / كرم 

شحات حامد محجوب

259 - نور ركابى سيد فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7511 

ورقم قيد 33170    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وادوات منزلية, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- شارع 

البياره العمومى    ملك/ محمود بسطاوى حسين

260 - منار خيرى محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7516 

ورقم قيد 33171    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة-قرية عنيبه-

بملك/ احمد صلح صابر

261 - شروق ابراهيم احمد على سرحان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7522 ورقم قيد 33173    محل رئيسى  عن تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات, بجهة محافظة اسوان 

الصلح القبلية-بملك/ صالح فوزى امين احمد

262 - محمد محمد محمد مرسى قاسم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7525 ورقم قيد 33174    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الصلح البحرية   

ملك/ ابراهيم مصطفى صابر

263 - عبدا عبد العظيم محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7531 ورقم قيد 33175    محل رئيسى  عن بيع بقاله وعلفه وقشور, بجهة محافظة اسوان ادفو - قبلي القنادله  

بملك / عبد العظيم محمد مصطفي قاسم

264 - اسماء عبدالفتاح محمود عرابى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7533 ورقم قيد 33176    محل رئيسى  عن توريدات غذائية, بجهة محافظة اسوان السيل الريفى شارع12 

عقار رقم89-بملك/ شاديه احمد اسماعيل محمد

265 - احمد محمد احمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7534 ورقم قيد 33177    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - عزبه حجاجي  

بملك /  حسن احمد محارب نوح

266 - منى عطيتو مهلل طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7535 

ورقم قيد 33178    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان ادفو-الكلح شرق المفالسه   ملك/ حسين 

خضرى حسن حسين

267 - هاله نبيل احمد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7536 

ورقم قيد 33179    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة اسوان اسوان - 58 اطلس ضاحيه امين الشريف  بملك / ورثه محمد عوض وايمان خلف سيد ومني 

فاروق عمر

268 - صبرية احمد سيد عيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7538 

ورقم قيد 33180    محل رئيسى  عن ثلجة لبيع موز وفاكهة, بجهة محافظة اسوان ادفو- كوم المير    ملك/ 

جمعه جابر طه

269 - عبد العزيز محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7540 ورقم قيد 33181    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة اسوان ادفو - الرديسيه بحري - العدوه  

بملك / ساره مصطفي بكري

270 - عبدا محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7541 

ورقم قيد 33182    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو- الشراونه الوسطى    ملك/ 

احمد عادل محمد احمد
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271 - زكريا جاد مهلل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7542 

ورقم قيد 33183    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان الشراونه الوسطى-بملك/ اسماعيل 

محمد احمد

272 - محمود بنيامين امين المير تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7543 ورقم قيد 33184    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

اسوان اسوان - كورنيش النيل عقار رقم 9  بملك / محمد محمود مصطفي جمال

273 - رؤيه محمود محمد الطيرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7544 

ورقم قيد 33185    محل رئيسى  عن بيع منسوجات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- القيسارية   ملك/ عبدا 

احمد محمد الطيرى

274 - علي خلف محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7553 

ورقم قيد 33186    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو- شارع المعارض - عقار رقم17    ملك/ ناصر احمد ادريسى محمد

275 - محمود حسن محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7555 

ورقم قيد 33187    محل رئيسى  عن بيع لوازم السيارات وغيار زيت, بجهة محافظة اسوان ادفو - شرق النزل  

بملك / محمود حسن عبد القادر محمود

276 - شاذلى سنوسى حسين سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7560 

ورقم قيد 33188    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة اسوان ادفو- الرمادى بحرى - الوقاداب  

ملك/ سعدة امين سليم

277 - مروه كمال محمد عبد الدايم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7561 ورقم قيد 33189    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - المحموديه بجوار محولت 

الكهرباء  بملك / عصام عبد الشكور احمد

278 - فتح ا عثمان عواض عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7565 ورقم قيد 33190    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية وكهربائية, بجهة محافظة اسوان اسوان- اسوان 

الجديده - بمنطقه ابنى بيتك    ملك/ سامى عثمان عواض عثمان

279 - سعاد عثمان احمد الطيب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7566 

ورقم قيد 33191    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- فطيره بحرى    ملك/ كريمة 

محمد على محمد حامد

280 - عمرو صلح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7569 

ورقم قيد 33192    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- البياره    ملك/ 

ارزاق فتحى محمد على

281 - محمد علي سعد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7572 ورقم قيد 33193    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان دراو - شارع الجبانه بملك / 

طارق محمد موسي

282 - بسنت امين وديع نظير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7575 

ورقم قيد 33194    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان دراو - نجع العرب - شارع السادات  - 

ملك / امين وديع نظير

283 - زينب ابوزيد عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7578 ورقم قيد 33195    محل رئيسى  عن صيدليه اهليه عامه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- سلوا بحرى   

ملك/ شيماء احمد محمد
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284 - عبدالرحمن محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7584 ورقم قيد 33196    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا وقطع غيار توك توك, بجهة محافظة اسوان ادفو- 

طريق الشيخ محمود   ملك / عزالدين عبدالمنعم عباس

285 - احمد علي عبد العال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7589 

ورقم قيد 33197    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - حي الزهور  بملك / علي 

عبد العال محمد عبد الرحيم

286 - هند سعد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7590 

ورقم قيد 33198    محل رئيسى  عن ورشه دهانات الوميتال, بجهة محافظة اسوان اسوان - اول مطلع المدينه 

الصناعيه الجديده- الصداقه القديمه - بملك / سعد محمد محمود محمد

287 - ابانوب الفى صبحى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7591 ورقم قيد 33199    محل رئيسى  عن بيع ماكينات تصوير, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- السكان 

الغربى   ملك/ ساره عماد الفريد

288 - اميرة سالم ركابى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7596 

ورقم قيد 33200    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات تجميل, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع الشادر 

مول الزهور  بملك / الحسين احمد محمد

289 - نصره محمد جمعه يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7597 

ورقم قيد 33201    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان اسوان - المدينه الصناعيه القديمه خلف 

المسله  بملك / ممدوح سيد جاد

290 - اسماء حسن محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7603 

ورقم قيد 33202    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان- الصداقة الجديدة 

عزبة الوادي بجوار شركة البيبس بملك/ ايمن عادل عشري احمد

291 - جمالت ابوالمجد سعد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7611 ورقم قيد 33203    محل رئيسى  عن مكتب سيارات بيع وشراء واستبدال, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

شارع كسر الحجر- بجوار مطعم زيزو بملك/ احمد شحاته حواس ضوي

292 - حسن محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7621 

ورقم قيد 33204    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو - الشراونه الوسطي - بملك / 

احمد عادل محمد احمد

293 - احمد سليم حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7622 

ورقم قيد 33205    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو-حاجر البلليص-

بملك/ ابراهيم فتحى هللى

294 - ابانوب عزمي نجيب مقار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7627 

ورقم قيد 33206    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع ابطال التحرير 

عقار رقم 46 بملك/ مايكل مزيز حكيم يونان

295 - محمد اشرف محمود جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7628 ورقم قيد 33207    محل رئيسى  عن بيع رخام وجيرانيت, بجهة محافظة اسوان اسوان- اول مطلع 

الصداقة الجديدة بملك/ امل عوض علي

296 - ظهير عبد الكريم ظهير عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7633 ورقم قيد 33208    محل رئيسى  عن بيع مجوهرات ومصوغات ذهبيه ) بعد الحصول علي الموافقات 

اللزمه من مصلحه دمغ الموازيين والمصوغات التابع لوزاره التموين والتجاره الداخليه (, بجهة محافظة اسوان 

دراو - شارع الصاغه - بملك / زين العابدين عبد الكريم ظهير
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297 - لمياء احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7635 

ورقم قيد 33209    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان ادفو 

- شارع المنشيه الجديده بجوار مغسله ابوالشيخ  بملك / نجلء احمد حسن محمد

298 - ياسر نصرالدين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7640 ورقم قيد 33210    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان اسوان - كيما - عزبه 

الحدود بجوار مسجد عثمان بن عفان  بملك / منصور محمد حسنين

299 - فاطمه حسن سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7646 

ورقم قيد 33211    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان ادفو - النزل شارع النوبيين- بملك / 

صابر محمد طه احمد

300 - هدير عبدالرسول صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7647 ورقم قيد 33212    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان - السيل 

الريفى - شارع 5 بملك / هويدا عبدالرسول صالح محمد

301 - زينب محمد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7655 

ورقم قيد 33213    محل رئيسى  عن صيدليه اهليه عامه, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - 3 شارع 6 اكتوبر  

بملك / اسامه ماهر حامد عبد المجيد

302 - يوسف عبدالرحمن احمد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7656 ورقم قيد 33214    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان دراو - بجوار المطافى  بملك / 

حسن عباس محمود

303 - سيد احمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7657 ورقم 

قيد 33215    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان ادفو - الطوناب  بملك / مني عبد الراضي حامد 

عبد الراضي

304 - رمضان محمد اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7658 ورقم قيد 33216    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - ابوالريش بحرى الخطاره 

نجع الزهور بملك / محمد اسماعيل على اسماعيل

305 - احمد محمد امين طاهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7659 

ورقم قيد 33217    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه واستثمار عقاري, بجهة محافظة اسوان اسوان - 

امتداد العقاد - امام مدرسه السلم اكاديمي عماره محمود يوسف شقه رقم 12 عقار رقم 4 - بملك / فاطمه محمود 

احمد عبد الرحمن

306 - عبدالرحمن مرتضى محمد الطيب محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 7661 ورقم قيد 33218    محل رئيسى  عن بيع الكترونيات, بجهة محافظة اسوان دراو - شارع 

البريد  بملك / رقيه محمود محمد عبدالحليم

307 - مرقص لطفى حنا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7662 

ورقم قيد 33219    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - الحجز بحرى عزبه 

سليم جوده بملك / عماد يوحنا ذكى

308 - حسين ضوي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7664 

ورقم قيد 33220    محل رئيسى  عن بيع بقاله وتموين, بجهة محافظة اسوان ادفو - الفارسيه - ترعه المجنونه  

بملك /  هاشم عبد العال عبادي احمد

309 - محمود محمد سداحمد عبدالرضى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7665 ورقم قيد 33221    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر (, 

بجهة محافظة اسوان ادفو - الرمادى بحرى - العيطاب - بملك / احمد محمد سيد احمد
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310 - محمود فريد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7666 

ورقم قيد 33222    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار سيارات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الخور بحري  

بملك / اشرف عباس يسن

311 - محمد حسن محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7671 

ورقم قيد 33223    محل رئيسى  عن دعايه واعلن ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بع الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الرمد الغربي - 

ملك / فادي قديس محارب

312 - مصطفي احمد مصطفي ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7672 ورقم قيد 33224    محل رئيسى  عن ورشه اصلح سيارات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

شارع المطحن عقار23/1  بملك / ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم احمد

313 - محمد حامد عبدالحميد متولى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7673 ورقم قيد 33225    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير طبقا للوائح والقرارات والقوانين المنظمه لذلك 

وماعدا المشعه والمنتجات ذات الطبيعه الشاعيه( واستصلح زراعى وتوريدات عموميه)ماعدا العماله والنترنت 

والكمبيوتر( وتوكيلت تجاريه واداره كافيهات, بجهة محافظة اسوان 35شارع كورنيش النيل-بملك/ ساميه 

عبدالعزيز ابو زيد

314 - محمد ابراهيم حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7674 

ورقم قيد 33226    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه ( وخردوات, بجهة محافظة 

اسوان ادفو- شارع الجمهوريه  بملك / اسامه رفعت يس

315 - منال جابر عبدالعظيم ركابى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7675 ورقم قيد 33227    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان قبلى القنادله-بملك/ ناصر حمزه 

على هللى

316 - مؤمن عبدا احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7677 

ورقم قيد 33228    محل رئيسى  عن مخبز شامي, بجهة محافظة اسوان اسوان - ابو الريش قبلي - نجع الشيمه 

غرب بجوار موقف القاليم - بملك/ سيد حسن احمد عبد ا

317 - احمد حسن بسطاوى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7678 ورقم قيد 33229    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة-ارمنا-

بملك/ محمد عبدالشافى بسطاوى عبدالرحيم

318 - دعاء مولد محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7679 

ورقم قيد 33230    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة اسوان ادفو - السباعيه غرب - وسط المدينه محل 

رقم 5 بملك / الوحده المحليه لمدينه السباعيه

319 - زين العابدين امين سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7681 ورقم قيد 33231    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان دراو- ابوالريش شرق 

المصرف بملك/ علي فهيم ابراهيم احمد

320 - عبد الرحيم الطاهر محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7682 ورقم قيد 33232    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

السبيل بجوار شريط السكه الحديد  بملك /  احمد الطاهر محمد

321 - عادل هاشم على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7683 

ورقم قيد 33233    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان العباسيه بجوار مسجد السيده 

عائشه-بملك/ جبر سعيد حسن خليفه
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322 - عبدا حسين محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7684 ورقم قيد 33234    محل رئيسى  عن بيع وشراء وتجميع اسماك, بجهة محافظة اسوان ادفو- الرمادي 

قبلي الغواليه- بجوار الموقف بملك/ حسن حسين محمود صالح

323 - عبدالسلم جمعه بدرى احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7686 

ورقم قيد 33235    محل رئيسى  عن بيع بقاله وسجائر, بجهة محافظة اسوان الفارسيه-شارع التحرير بجوار 

المدرسه التجارة بنات-بملك/ محمد جمعه بدرى

324 - مصطفي علي ابوزيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7691 ورقم قيد 33236    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العتمور قبلي  بملك 

/ علي مصطفي علي ابو زيد

325 - حسام حمدى فتحى حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7694 ورقم قيد 33237    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير)طبقا للوائح والقرارات والقوانين المنظمه 

لذلك وماعدا المواد المشعه والمنتجات الطبيعه الشاعيه(, بجهة محافظة اسوان شارع كورنيش النيل-بملك/هانى 

حمدى فتحى حسين

326 - مصطفي كامل محمود حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7695 ورقم قيد 33238    محل رئيسى  عن صيانة واصلح المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة اسوان 

ادفو- عمارات الزراعيين بملك/ كامل محمود حامد

327 - احمد محمود حسين بيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7700 

ورقم قيد 33239    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )ماعدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة اسوان اسوان- شارع المطار- امام مطعم المصري بملك/ دعاء سمير حامد

328 - كمال خليفه العارف بهجات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7709 ورقم قيد 33240    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اسوان- المدينة الصناعية 

القديمة- شارع الصالحين- عقار رقم82 بملك/ هاني عبدالحليم محمد

329 - عبده محمود عمر معاذ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7710 

ورقم قيد 33241    محل رئيسى  عن صيانة وتركيبات لوادر ومعدات ثقيلة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-قريه 

فارس-بجوار مسجد ال عمران-بملك/ محمود عمر معاذ عمر

330 - احمد عبد الموجود بدري مرسي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7713 ورقم قيد 33242    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار واكسسوار سيارات, بجهة محافظة اسوان السباعيه 

غرب- شارع حسني مبارك  بملك / حسين عبد الرحيم حسن

331 - عبدا ابو الحسن عثمان محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7721 ورقم قيد 33243    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - طريق البياره 

بجوار مدرسه الثانويه الصناعيه العسكريه  بملك / جمال محمد محمود

332 - نيهال سليم عبدالمجيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7725 

ورقم قيد 33244    محل رئيسى  عن مطبخ ومعمل تعبئة وتغليف وتخزين الخضروات والفاكهة, بجهة محافظة 

اسوان اسوان - طريق السادات خلف جراج المقاولون العرب  بملك / ابوبكر رشاد ابوزيد عبدالسيد

333 - مينا بنيامين جرس يونان تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7728 

ورقم قيد 33245    محل رئيسى  عن تقطيع اكياس بلستيك, بجهة محافظة اسوان اسوان - طريق السادات - 

خلف مدرسه الصم والبكم  بملك / بنيامين جرس يونان

334 - مصطفى عبدالناصر عبدالمحسن عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 7732 ورقم قيد 33246    محل رئيسى  عن ورشة تكسير احجار, بجهة محافظة اسوان دراو - 

الجعافره - نجع الرتاج بملك / حسين عبدالناصر عبدالمحسن
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335 - محمود سعد عبد النعيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7733 ورقم قيد 33247    محل رئيسى  عن تعدين ومحاجر واستخراج واستخلص خامات المعادن ) بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - البصالي  بملك / سعد عبد النعيم ابراهيم

336 - ابوالحسن عبدالصبور محمد مكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7735 ورقم قيد 33248    محل رئيسى  عن مخبز الى, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الشروق - منيحه  ملك 

/ عرفه ابراهيم سليم

337 - مصطفي علي البدري محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7736 ورقم قيد 33249    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - عرب كيما - بملك / 

ابراهيم مصطفي صابر عبد العال

338 - محمود سيد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7739 

ورقم قيد 33250    محل رئيسى  عن بيع واصلح قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع كسر 

الحجر- بجوار محل بنزين موبيل بملك/ محمد سيد احمد احمد

339 - حمدى عبدالعال ضوى صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7744 ورقم قيد 33251    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان ادفو - الحجز قبلى - المحاميد - 

شرق مدرسة النجار البتدائية  بملك / عزه حسين ادم محمد

340 - احمد عبدالعظيم مصطفي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7745 ورقم قيد 33252    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- شارع الشواربي بجوار محل لؤطه بملك/محي مصطفي عبدا

341 - فهد عبد الكريم سعدي صادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7746 ورقم قيد 33253    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - قريه المنشيه بحري 

- بملك /خالد عبد الكريم سعدي صادق

342 - زينب طارق عبدالفتاح جمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7753 ورقم قيد 33254    محل رئيسى  عن بيع عطاره وزيوت, بجهة محافظة اسوان اسوان - الجزيره - نجع 

العمراب - بملك / عايده احمد مصطفى احمد

343 - علي عامر عبدالمجيد زارع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7755 

ورقم قيد 33255    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توك توك, بجهة محافظة اسوان دراو- نجع العرب- شارع 

يوسف السباعية بملك/ عامر عبدالمجيد زارع سليم

344 - حسين منصور احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7756 ورقم قيد 33256    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اسوان - كيما - عزبة التحرير 

امام مستعمرة الحديد والصلب  بملك / فؤاد احمد عرفه محمد

345 - محمد قاسم عثمان محمد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7760 ورقم قيد 33257    محل رئيسى  عن بيع سبائك ومشغولت ذهبيه )بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابع لجهاز تنميه التجارة الداخلية (, بجهة محافظة اسوان دراو- شارع 

الصاغه- بجوار جامع المنصور حماده بملك/ حسين فتحي حسين صالح

346 - رشدى محمد عبدالظاهر محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7761 ورقم قيد 33258    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع ابطال 

التحرير امام صيدليه ثروت       ملك/ خالد محجوب على احمد

347 - اشرف محمد عبد العاطي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7762 ورقم قيد 33259    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة اسوان دراو - شارع العروبه 

عمارات الشراف  بملك  / محمود عبده موسي
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348 - ايمن نصرى مسدارى بشاره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7763 ورقم قيد 33260    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- المطحن خلف 

الشونه - ملك/ منير مسعود منصور داود

349 - عبد المنعم علي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7764 ورقم قيد 33261    محل رئيسى  عن طاحونة تكسير احجار, بجهة محافظة اسوان دراو-طريق مصر 

اسوان بجوار جبانة الشطب بملك/ علي عبدالمنعم علي محمد

350 - ابتسام احمد عثمان على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7770 

ورقم قيد 33262    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - اقليت - بجوار المجلس المحلى  

بملك / طه محمد على محمود

351 - محسن فرج صابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7772 

ورقم قيد 33263    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو - المنشيه الجديده - عزبه رضوان  بملك / فتحيه سليمان احمد سليمان

352 - احمد محمد عبدالحميد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7775 

ورقم قيد 33264    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكلح غرب - عزبه المصرى  

بملك / عبدالفتاح سيد محمدين

353 - محمد عبده حامد ابو بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7776 

ورقم قيد 33265    محل رئيسى  عن مقاولت وتشييد مباني, بجهة محافظة اسوان اسوان - ابو سمبل السياحي - 

قريه عبد القادر  بملك /  شريفه محمد علي احمد
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فروع الفراد

1 - عبدالصمد محمود جادا عبدالمنعم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   6858 ورقم قيد   19664  محل 

فرعى  عن بيع بقاله بالجمله  بجهة محافظة اسوان اسوان-المدينه الصناعيه القديمه-خلف عمارات القاهره-بملك/ رجب 

محمد رزق محمود

2 - هاشم سعد عبد الحميد حسن  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   6988 ورقم قيد   31790  محل فرعى  

عن توريد وتصنيع وتركيب كرانيش جبس  بجهة محافظة اسوان ادفو - ميدان الخوله بملك / محمد عويس جاد محمد

3 - احمد عبد النعيم عبد العزيز محمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7148 ورقم قيد   10037  محل 

فرعى  عن  مستودع  لبيع وتوزيع المياه الغازيه  بجهة محافظة اسوان ادفو - شرق المحطه حوض بستانه بملك / 

احمد محمود ابو الحسن

4 - اشرف مصري ساويرس ابو الغيط  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7155 ورقم قيد   31505  محل 

فرعى  عن مخزن لتجاره الدخنه بالجمله  بجهة محافظة اسوان دراو - ناحيه الشيخ عامر بملكه

5 - محمد سمير عبد الموجود احمد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   7176 ورقم قيد   25020  محل فرعى  

عن  بيع اجهزه كهربائيه  بجهة محافظة اسوان اسوان - الصداقه الجديده المول الثاني الدور الثاني بملك / محمد سمير 

حسن موسي

6 - احمد عبد الغني الحداد عبد الرحيم  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   7284 ورقم قيد   8087  محل 

فرعى  عن  بيع عطور  بجهة محافظة اسوان اسوان - طريق السادات - عقار رقم 174 بملك / اسماء احمد محمدين

7 - امل ابو الحجاج خليل حسن  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   7328 ورقم قيد   12612  محل فرعى  

عن بيع احذيه  بجهة محافظة اسوان كوم امبو - حي الزهور تقسييم الورشه - شارع المعارض بملك / سيد احمد محمد

8 - احمد عبد الرؤف سعدي صادق  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   7401 ورقم قيد   10306  محل 

فرعى  عن  تجاره اعلف  بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - امام مدرسه الشيخ مرسي العداديه بملك / سعيد محمد 

حساني عبد ا  بنشاط /تجاره اعلف

9 - السيد سعدي سيد طه  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   7373 ورقم قيد   32932  محل فرعى  عن  بيع 

علفه وقشور  بجهة محافظة اسوان ادفو - البصيليه بحري الزوايديه بملك / رفعت سعدي سيد طه

10 - محمد عبد ا محمد مرزوق  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   7428 ورقم قيد   6312  محل فرعى  

عن  مكتب مكافحه الحشرات وتطهير الخزانات  بجهة محافظة اسوان ادفو - السباعيه غرب بملك / عبد ا محمد 

مرزوق

11 - قدريه عبد الفتاح علي ابراهيم  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   7436 ورقم قيد   16777  محل 

فرعى  عن مزرعه لتربيه وتسمين وبيع الدواجن  بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الخور بحري بملك / عبد الستار 

نصر الدين ابراهيم

12 - عبدالرحمن احمد عبدالوهاب حسين  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7483 ورقم قيد   18138  محل 

فرعى  عن تجاره الدوات الصحية ولوازمها  بجهة محافظة اسوان ادفو-شارع التحرير-بملك/شاذلى سيد ملك

13 - عبدا محمد عبدا عتمان  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7502 ورقم قيد   27603  محل فرعى  

عن اضافه نشاط على المحل الرئيسى/ بيع منظفات  بجهة محافظة اسوان دراو-بنبان قبلى-بملك/ على نور حسين غانم

14 - اسلم رمضان جلل مكى  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7497 ورقم قيد   28958  محل فرعى  

عن اضافه نشاط /مخبز حلوى من العجين  بجهة محافظة اسوان كوم امبو-الصلح البحريه-بملك/ احمد محمود 

شحات جلل

15 - باسم ناصف مصطفى حافظ  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7487 ورقم قيد   31836  محل فرعى  

عن مقله  بجهة محافظة اسوان دراو-شارع المستشفى-بملك/ احمد ابراهيم حسن

16 - خليل ابراهيم خليل علي  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7528 ورقم قيد   3822  محل فرعى  عن 

بيع اللحوم المجمده والفراخ الحيه والمزبوحه  بجهة محافظة اسوان منطقه ال55 وصله 1 شارع حاره نسيم بملك / 

عطاا عيسي جاد

17 - خالد جلل محمد قبيصي  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7548 ورقم قيد   21209  محل فرعى  

عن  مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) ماعدا العماله والكمبيوتر والنترنت (  بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع 

كليه التربيه عقار رقم 6 بملك /  جلل محمد قبيصي السيد
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18 - صباح فاروق عثمان محمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   7588 ورقم قيد   21527  محل فرعى  

عن بيع بقاله  بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العباسيه بملك / احمد حسن توفيق حسين

19 - محمد عبد ا ابو بكر احمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   7594 ورقم قيد   22009  محل فرعى  

عن تربيه مواشي لبيع اللبان  بجهة محافظة اسوان دراو - نجع ونس غرب بملك / شاذلي عبد ا ابو بكر

20 - سيد ادم احمد السيد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7616 ورقم قيد   28825  محل فرعى  عن 

مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ) ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر (  بجهة محافظة اسوان البصيلية بحرى 

القنان بملك مصطفى شعبان محمد احمد

21 - مينا رزق ا بدير سمعان  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   7718 ورقم قيد   9129  محل فرعى  عن 

بيع اسفنج  بجهة محافظة اسوان اسوان - المدينه الصناعيه القديمه في مطلع المحموديه  بملك / رسله شوقي جرجس

22 - عادل حساني محمود يوسف  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   7750 ورقم قيد   26280  محل فرعى  

عن  توكيلت تجاريه وتوزيع مواد غذائيه  بجهة محافظة اسوان اسوان - حي العقاد خلف جراج المقاولين العرب 

بالعقار رقم 68  بملك / محمد ابراهيم محمد علي

قيود الشركات

1 - كيرلس كرم كيرلس جندي وشركائه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    6950 ورقم قيد  32963    مركز عام  عن بيع وتوزيع مشروبات والتوكيلت التجاريه ) وكيل شركه 

الهرام للمشروبات ووكيل شركه اهرام كرمكو للمشروبات (  بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع بور سعيد 

فرع 27 شارع 26 يوليو بملكه

2 - شركه احمد خلف حامد وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    7520 ورقم قيد  33172    مركز عام  عن اعمال النظافه والمقاولت العامه والتوريدات العموميه ) 

ماعدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت (  بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع المطار بجوار عصام الجهيني   

بملك/ رمضان محمد حسين مصطفي

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - ميخائيل بقطر امين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   16611 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع  3625 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

2 - احمد جمال رشيدى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19604 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع  1643 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

3 - يونس محى الدين يونس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   22741 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  

7008 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

4 - محمد انور محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   25333 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  3788 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

5 - حسن مصطفى عبدالظاهر جيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27858 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

8077 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

6 - احمد عبدالكريم يسن ابو حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29352 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

10291 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

7 - عبير عبدالصبور عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30339 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  

297 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

8 - مني محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30478 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  556 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

9 - بهاء محمد احمد صغير  تاجر فرد سبق قيده برقم   31404 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع  6745 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

10 - اشرف عبد العظيم ادفاوى يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   587 قيد فى 01-09-2013 برقم ايداع  639 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

11 - اشرف عبد العظيم ادفاوى يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   587 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع  

4866 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

12 - احمد جمعه محمد عابد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   628 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  8750 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

13 - محمد احمد جمعه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   632 قيد فى 10-09-2013 برقم ايداع  691 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

14 - راشا رمضان محمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   1650 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع  513 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

15 - ابو بكر صلح حنفى نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22815 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع  7144 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

16 - نصرالدين عبدالوهاب محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26779 قيد فى 06-09-2021 برقم 

ايداع  6306 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

17 - امال حمدان عبدا مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   27070 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  6805 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

18 - عبدالرحيم محمود عبدالرحيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   28818 قيد فى 14-04-2022 برقم 

ايداع  3858 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

19 - زينب يوسف محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   29231 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  10115 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاءهذا السجل نهائيا

20 - خالد احمد سالم بسطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30876 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  1519 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

21 - محمد حمدى احمد ماهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   2135 قيد فى 24-07-2014 برقم ايداع  1078 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا
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22 - مصطفى حسانى صايم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   7452 قيد فى 19-06-2018 برقم ايداع  2478 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

23 - مصطفى حسانى صايم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   7452 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع  1268 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

24 - معروف محمد على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10291 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع  3303 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

25 - عبدالرحمن جمال يحى ذكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25837 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع  

4743 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

26 - خالد خميس ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27308 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  7190 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

27 - فاطمة مصطفي سناري ركابي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27633 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

7700 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

28 - وليد حمدي فارس ركابي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27841 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  8050 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

29 - شاذلى ابوالحسن سيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   5685 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع  475 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

30 - علء محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14965 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع  766 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

31 - سماح حسن احمد الصغير حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   20097 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع  

2613 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

32 - يسن السيد صادق يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   21463 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع  4828 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

33 - محمد مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   23749 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  782 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

34 - اسلم زروق محمد الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   24520 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع  2229 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

35 - خالد احمد عبدالعظيم حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28291 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  8711 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

36 - رومانى متوس سعيد متوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   28295 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

8715 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

37 - حامد  صالح محمد حسين جزولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29289 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

10202 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل انهائيا

38 - هدى ربيع حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29494 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  10503 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

39 - ياسمين خليفه عبدالحليم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30336 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  288 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

40 - محمد عبدالعزيز بدرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   490 قيد فى 24-07-2013 برقم ايداع  533 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

41 - السيد احمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6092 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع  1048 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

42 - كريمه احمد حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9695 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع  2413 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

43 - حسن مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11312 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع  702 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

Page 33 of 71 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

44 - امانى احمد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   13915 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع  13915 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

45 - عبدالعزيز محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24363 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  

1935 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

46 - الصاوى توفيق داود حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   26828 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  6393 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

47 - احمد عبد الفتاح احمد ابو الحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29265 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

10168 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

48 - كرم احمد سالم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29696 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  10816 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

49 - نورا محمود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30843 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  1461 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

50 - صابر السيد احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   31524 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  2887 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

51 - محمود السيد احمد عباس عجيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31707 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع  

5249 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

52 - صالح محمود محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2698 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  4340 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

53 - صالح محمود محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2698 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع  1768 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

54 - احمد نصرالدين عبدالظاهر قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5472 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع  

187 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

55 - خديجه توفيق محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13627 قيد فى 08-11-2018 برقم ايداع  

4706 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

56 - عبد ا عامر فرح عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   14483 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع  5987 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

57 - محمد احمد اسماعيل عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم   17478 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع  

5093 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

58 - ابو الحسن حسين طنطاوى ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20429 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

3150 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

59 - محمود جمال احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   21396 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  4725 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

60 - رمضان صابر سلمة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24423 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع  

2056 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

61 - عطاا على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24676 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  2528 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

62 - ابو الحسن عبد الصبور محمد مكي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25202 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

9488 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

63 - ابوالحسن عبدالصبور محمد مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25202 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع  

3541 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

64 - حسينى عبدالظاهر سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28138 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

8485 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

65 - هارون المير مغربى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   31749 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  

3328 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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66 - احمد محمود حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13453 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع  4423 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

67 - امانى على محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14848 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع  554 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

68 - ايرين عاطف مصرى طنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   16131 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع  

2731 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

69 - منى محمد بسطاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25157 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  3460 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

70 - شيماء رمضان ابراهيم طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم   25706 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

4512 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

71 - ناصر طه ابوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26826 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  6390 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

72 - لطيفه حسن محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28312 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  8741 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذ السجل نهائيا

73 - احمد صالح على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29442 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  10424 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

74 - كريمه حسن قناوي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29808 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  10986 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

75 - سلمي عوض خليل فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   30488 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  572 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

76 - ريمون سمير فهمى تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12736 قيد فى 06-08-2018 برقم ايداع  3224 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

77 - محمد مغربى بسطاوى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17911 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع  

5852 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

78 - حربي عبادي محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   28183 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

8546 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

79 - فاطمة محمد موسي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   29732 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

10868 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

80 - مصطفى احمد تايه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30181 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  22 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

81 - خضرى احمد عيسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32104 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  4472 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

82 - فردوس محمد على عبدالحفيظ ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14511 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع  

6037 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

83 - هشام حسين عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23771 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  819 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

84 - مؤمن هريدى حسن الدفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28222 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

8612 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

85 - حجاجي دسوقي امير علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30148 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

11534 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

86 - سعدي محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16921 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع  4114 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

87 - بدرى عبدالرحيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18560 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع  81 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء
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88 - محمد احمد ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23811 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  899 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

89 - احمد رجب سرو ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29294 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  10207 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

90 - عباس عبدالوهاب عباس عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29865 قيد فى 21-12-2021 برقم 

ايداع  11073 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

91 - ايمن فتحي عبد الحكيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27546 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  

7576 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

92 - على محمد عربى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   27984 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  8250 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

93 - امل محمد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   28091 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  8415 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

94 - كريمات حماد بغدادي جاد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28960 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

9692 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

95 - زينب ادم ابوالحسن ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29471 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

10473 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

96 - خالد عبدالدايم جاد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   29645 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  10744 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

97 - طه محمد عبدالحميد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30260 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  158 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

98 - علء قناوي سيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31785 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  3416 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

99 - مصطفى على البدرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14638 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع  171 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

100 - فاطمه عبدالعزيز محمد خير نصرا  تاجر فرد سبق قيده برقم   22835 قيد فى 01-12-2020 برقم 

ايداع  7186 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

101 - حسن احمد محمد محفوظ حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25731 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

4549 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

102 - امام احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29857 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  

11059 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

103 - كامل جبر ا كامل جاد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30199 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  

49 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

104 - سيد حماده امين محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   30534 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  676 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

105 - مصطفي مسكين عبدا جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30783 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

1319 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

106 - محمد محمود زرزور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7462 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع  3088 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

107 - شازلي عبدا عبدالرحمن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   18554 قيد فى 23-12-2019 برقم 

ايداع  6975 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

108 - وليد احمد حسبو كرم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   19977 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  9354 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

109 - جورجيوس عبده عيسى سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20488 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع  

3237 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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110 - جورجيوس عبده عيسى سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20488 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع  

6154 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

111 - سعدى تحسين عبدالمطلب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21326 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع  

4588 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

112 - نجلء فتحى زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21785 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  5355 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

113 - امل رجب بشير عبد الحاكم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22870 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع  

7250 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

114 - الحسين عبدالحاكم موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24928 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع  

3029 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

115 - كريم محسن عبادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25514 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

11396 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

116 - سوسن ابو الحسن على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26227 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  

5438 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

117 - حسين خليل محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26304 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  

5541 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

118 - اسماء عيد محمد بكري  تاجر فرد سبق قيده برقم   29177 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  10029 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

119 - شيماء عبدالراضي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30261 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

159 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

120 - محمد فتحى محمد عمر الدريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31235 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2257 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاءهذا السجل نهائيا

121 - سمير سيد شاكر عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   31918 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  

3683 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

122 - هاله فوزى عبد النعيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12098 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع  

2081 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

123 - علء خالد صلح محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   13062 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع  

3754 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

124 - احمد هاشم عبيد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25352 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  3831 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

125 - يوسف محمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25948 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  

4954 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

126 - صلح عبدالرؤوف سعدى صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   27711 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

7843 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

127 - موافى حسين محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   29635 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  

10733 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

128 - جيباوى احمد جمعه البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31298 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

2392 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

129 - خالد محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   32121 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  4499 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

130 - عادل عبدالواحد عبدالراضى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   8530 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع  

606 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

131 - مصطفى محمد عبدالصمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8549 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع  

632 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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132 - مصطفى محمد احمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11487 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع  

982 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

133 - جرجس بهيج جابر فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   11516 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع  206 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

134 - محمد خليل جمال بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم   14730 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع  344 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

135 - امال على يوسف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   28734 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  9362 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

136 - ايمان محمد بربري علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29860 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  

11065 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاءهذا السجل نهائيا

137 - محمد صابر عبدالعاطي عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   31697 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  

3235 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاءهذا السجل نهائيا

138 - رامى صفوت انور كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9213 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع  1639 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

139 - عرابى صابر عرب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10239 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع  3228 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

140 - ابوالحجاج سيد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   13619 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

4010 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

141 - ابراهيم عبدالمنعم عطيه عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21960 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

5646 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

142 - عبد الظاهر انور عبد الظاهر طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   23550 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  

438 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

143 - وافى على ابوالوفا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26510 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  5876 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

144 - محمد طه احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29501 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  10511 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

145 - عبد الفراج حسين احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32783 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  

6777 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

146 - احمد بدوى يمنى عطيتو  تاجر فرد سبق قيده برقم   12289 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع  2424 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

147 - مروه كمال محمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16366 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع  

3207 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

148 - محسن على على بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   20004 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع  2463 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

149 - مصطفى جابر احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   20226 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع  

2822 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

150 - جمالت محجوب ضوى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25062 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع  

3268 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

151 - عصام ثروت فهمي مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   27437 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  

7400 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

152 - مريم عياد نجيب لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   30251 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  3878 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

153 - احمد محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31667 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  3181 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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154 - حماده عبدا بشير عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   13442 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع  4403 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

155 - طه حسين امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16149 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع  2761 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

156 - رزق ا عدلي صليب عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   18395 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع  

6684 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

157 - جمعه محمد السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   29952 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  11214 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

158 - اسماء حسن محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   32285 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  4887 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذ السجل نهائيا

159 - فراج محمد فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1129 قيد فى 17-12-2013 برقم ايداع  1261 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

160 - عبدالعظيم رضوان عبدالعظيم رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3995 قيد فى 04-06-2015 برقم 

ايداع  1315 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

161 - محمد حسن ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21412 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  4754 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

162 - محمد عبدالمنعم حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25992 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  

5039 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

163 - محمد عبدالرحيم عبدالواحد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27544 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  

7574 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

164 - خيريه محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28750 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  9383 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

165 - طنيوس مجدى لمعى حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29262 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

10163 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

166 - احمد عبدالعزيز الصاوي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29703 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

10825 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

167 - رافت بخيت ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   31221 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2228 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

168 - شريفه عبود محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   31509 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  2855 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذ السجل نهائيا

169 - عبدالشافى ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1613 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع  

470 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

170 - منصور شعراوى عمر عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   13871 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  

5071 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

171 - انعام محمد فارس معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   16468 قيد فى 11-07-2019 برقم ايداع  

3406 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

172 - يسرى جبريل عمارى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20773 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  

507 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

173 - محمد سيد فهمي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   21493 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  6405 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

174 - حسن حداد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21592 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع  5023 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

175 - احمد حسن برسى عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23005 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع  

7484 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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176 - محمود مصطفى حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   26430 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  

5745 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

177 - شنوده سعيد حليم مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   27250 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  7102 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

178 - يحيى ابو الفضل محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28109 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

8443 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

179 - نجاح بسطاوى ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   28896 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  

9598 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

180 - مصطفي عبدالرحمن قناوي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   29064 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

9856 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

181 - ابراهيم جمال يونس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32172 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  4585 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

182 - خالد عبدالفتاح باجورى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2024 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

6571 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

183 - خالد عبدالفتاح باجورى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2024 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  

2708 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

184 - عثمان عباس محمود حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15120 قيد فى 21-02-2019 برقم ايداع  

1025 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

185 - شعبان سعيد رشيدى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   22659 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع  

6862 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

186 - احمد مصطفى خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26146 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  

5302 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

187 - حمدي مصطفي خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27076 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

6812 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

188 - سعيد محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28442 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  8933 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

189 - مصطفي عبد الكريم احمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32141 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  

4528 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

190 - عمرو احمد محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21091 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

10603 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

191 - مصطفى سيد الحسن ربيع عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22752 قيد فى 25-11-2020 برقم 

ايداع  7020 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

192 - بدر عبدالباسط عمر بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27537 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  7562 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

193 - منتصر عبدالمقصود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31161 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  

2104 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

194 - منتصر عبد المقصود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31161 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  

7004 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

195 - ساميه رجب عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27176 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  6979 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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رأس المال

1 - على شاذلى جاد الكريم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   14273 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   

5653 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - عبد الصمد محمود جاد ا عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   19664 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع   

1780 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

3 - حامد رجب حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20926 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع   3912 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

4 - محمد علي محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   30442 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع   499 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - احمد محمد المير على تاجر فرد سبق قيده برقم   11061 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع   317 فى 

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

6 - محمود عاطف سيد مغربي تاجر فرد سبق قيده برقم   17016 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع   4272 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - عبير احمد محمد الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم   24426 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع   2059 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - عطيات محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   5678 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع   465 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - هدرا ماهرسامي واصف تاجر فرد سبق قيده برقم   66 قيد فى 21-04-2013 برقم ايداع   72 فى تاريخ  

04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

10 - اسراء سيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   2092 قيد فى 08-07-2014 برقم ايداع   1027 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

11 - احمد عادل احمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   6591 قيد فى 29-05-2016 برقم ايداع   1785 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - مريانا فكتور رياض محارب تاجر فرد سبق قيده برقم   7026 قيد فى 09-08-2016 برقم ايداع   2433 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

13 - ماجدة فوزى السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   10983 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع   183 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمد زكريا عبد الموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17722 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع   

5510 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

15 - احمد خليفه السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7202 قيد فى 29-08-2016 برقم ايداع   2693 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

16 - عبير رمضان محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   9972 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع   

2829 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

17 - عبد السلم طه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32106 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   

4477 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - ايمان عبدا جمعه طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   32173 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع   4588 

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

19 - حاتم عبدالوهاب على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32837 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع   6545 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

20 - محمد محمود عمر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   5952 قيد فى 08-03-2016 برقم ايداع   849 فى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

21 - محمد محمود عمر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   5952 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع   10468 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - مريانا فكتور رياض محارب تاجر فرد سبق قيده برقم   7026 قيد فى 09-08-2016 برقم ايداع   2433 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,100,000.000

23 - محمود صابر عبدالرؤف عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   13422 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع   

4373 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - هشام زين العابدين نجم الدين عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم   16301 قيد فى 19-06-2019 برقم 

ايداع   3076 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - ادهم عطيه عابدين خير تاجر فرد سبق قيده برقم   30113 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع   11479 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

26 - محمود عبد الفتاح محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   149 قيد فى 13-05-2013 برقم ايداع   

161 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

27 - احمد عبدالنعيم عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10037 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع   

2924 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - الهام علي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   16640 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع   3673 فى 

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

29 - يوسف معوض مليك حمور تاجر فرد سبق قيده برقم   28501 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   9020 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - تادرس صلح سليم حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم   30977 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع   1702 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

31 - اشرف مصرى ساويرس ابو الغيط تاجر فرد سبق قيده برقم   31505 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   

2842 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

32 - عبدالفراج حسين احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   32783 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع   

6392 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - رضا خليفه وهيدى ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم   5393 قيد فى 10-01-2016 برقم ايداع   84 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

34 - محمد محمود محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   30857 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع   1493 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

35 - عمار علي عاشور عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   1300 قيد فى 19-01-2014 برقم ايداع   111 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - سعودى جابر رمضان عجمى تاجر فرد سبق قيده برقم   1610 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع   466 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

37 - تامر نسيم منصور غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم   16431 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع   3337 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

38 - الشاذلى عمر مصطفى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   17947 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع   

5923 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - ولء جابر عبدالقادر سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   22268 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع   6193 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

40 - حماده محمد عبدالرازق رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   27094 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع   

6841 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

41 - ابراهيم رمضان فاوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29541 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع   

10581 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

42 - محمد عيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   29996 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   11282 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

43 - كامل على جاد الرب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   3631 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع   856 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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44 - احمد عبدالغنى الحداد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   8087 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع   

4015 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - احمد بهاء الدين على قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   8312 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع   263 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

46 - رومانى منير شاكر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   12908 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع   3506 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - وليد احمد حسبو كرم ا تاجر فرد سبق قيده برقم   19977 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع   9354 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,100.000

48 - مشيرة اسماعيل حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   22878 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع   

7261 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

49 - يوسف شعبان امين على تاجر فرد سبق قيده برقم   28926 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع   9636 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

50 - سلوى حسن عبدالراضى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   32741 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع   

6270 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

51 - محمد حافظ سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   32879 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   6712 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

52 - امير ناشد محارب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   31931 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع   3720 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  61,000.000

53 - امل ابوالحجاج خليل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   12612 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع   3004 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

54 - وليد احمد حسبو كرم ا تاجر فرد سبق قيده برقم   19977 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع   2418 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,100.000

55 - سمر عبد الوهاب عابدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   25592 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   

4262 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

56 - محمود جاد الرب محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33060 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع   

7199 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

57 - عبد الحليم رمضان حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   6547 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   

4946 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

58 - احمد عبدالرؤف سعدى صادق تاجر فرد سبق قيده برقم   10306 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع   

3328 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

59 - محمد سيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   12428 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع   2656 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - محمد عبده مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   18742 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع   133 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

61 - السيد سعدي سيد طه تاجر فرد سبق قيده برقم   32932 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   6877 فى 

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

62 - محمد عبدا محمد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم   6312 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع   1354 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

63 - عادل فتح ا اسد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   6557 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع   1736 

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

64 - سيف النصر محمود سيف النصر تاجر فرد سبق قيده برقم   18399 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع   

6689 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

65 - محمود مرسي احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   29365 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   10311 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000
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66 - ملك فؤاد ناجي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   32829 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع   6510 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

67 - اسامه محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1143 قيد فى 18-12-2013 برقم ايداع   1276 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

68 - زينب جمعه امام سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   10402 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع   3519 فى 

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

69 - اسلم رمضان جلل مكي تاجر فرد سبق قيده برقم   28958 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع   9688 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

70 - صالح محمد محمد عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم   32205 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   

4682 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - عبدالفراج حسين احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   32783 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع   

6392 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

72 - خليل ابراهيم خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم   3822 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع   1091 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

73 - قاسم محمد مختار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19206 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع   924 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

74 - خالد جلل محمد قبيصى تاجر فرد سبق قيده برقم   21209 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع   4404 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  130,000.000

75 - مريم عياد نجيب لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   30251 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع   140 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

76 - كوثر جمعه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32748 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع   6287 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

77 - مني محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   32820 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع   6482 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

78 - عمر عبدالعزيز محمد عبدالماجد تاجر فرد سبق قيده برقم   9792 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع   

2556 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - محمد نوبي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10098 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع   3017 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

80 - علء الدين مصطفى يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم   31377 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع   

2565 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

81 - احمد بشير صالح منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   11909 قيد فى 10-04-2018 برقم ايداع   1662 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

82 - محمد حسين عبد العزيز النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم   13423 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع   

4379 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

83 - جابر على سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18076 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع   6148 

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

84 - سيد ادم احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   28825 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع   9499 فى 

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

85 - ابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   6689 قيد فى 12-06-2016 برقم ايداع   

1926 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

86 - الشيماء حسن عبدالفتاح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   15810 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع   

2184 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

87 - محمد عبدالجابر علي السمهودي تاجر فرد سبق قيده برقم   18238 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع   

6401 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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88 - ميلد وهبة عبدالمسيح بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   24133 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع   

1519 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - محمد احمد مصيلحى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   823 قيد فى 31-10-2013 برقم ايداع   912 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - مينا رزق ا بدير سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم   9129 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع   1513 

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

91 - نادر حكيم مساك طانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   16968 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع   1307 

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

92 - عبد الرحمن عبد الغفار حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21007 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع   

4052 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

93 - عمرو احمد محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21091 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع   

4197 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

94 - محمود كمال توفيق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   32769 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع   6366 

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

95 - محمد محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   33038 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   7158 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

96 - ابو بكر محمد مصطفى صغير الضراب تاجر فرد سبق قيده برقم   19159 قيد فى 03-02-2020 برقم 

ايداع   850 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - سلوي احمد حسين محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   32988 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   

7029 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمود حافظ محمود علم تاجر فرد سبق قيده برقم    17569 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    5236 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع السماد البحري بملك/ 

مصطفي عبدالقادر احمد علي

2 - عبد الصمد محمود جاد ا عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    19664 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع    

1780 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان-المدينه الصناعيه القديمه-

خلف عمارات القاهره-بملك/ رجب محمد رزق محمود

3 - احمد محمد فهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    31232 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    2254 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - السباعيه غرب شارع حسني مبارك 

بملك / محمد حسانين حبيش

4 - بهاء محمد احمد صغير تاجر فرد سبق قيده برقم    31404 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    2624 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع برقم 6745 لسنه 

2022 للستغناء

5 - بهاء محمد احمد صغير تاجر فرد سبق قيده برقم    31404 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    2624 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - شادر كوم امبو بملك / جمال 

محمد احمد

6 - محمد محمود عبادي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    32200 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

4669 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- الصداقة القديمة بجوار 

جمعية تنمية المجتمع بالصداقة بملك/ احمد السباعي طه محمد

7 - رشا علي محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    32459 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    5427 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - العدوه بملك / اسماعيل طه 

مصطفي

8 - احمد جمعه محمد عابد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    628 قيد فى 09-09-2013 برقم ايداع    687 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 8750 لسنة 

2022

9 - عبد الكريم كامل حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1372 قيد فى 02-02-2014 برقم ايداع    197 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان-  شرق كوبرى المحطه - ملك/ 

مصطفى كامل حسين

10 - محمود جابر حسن عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    21535 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

4931 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - القنادله بملك / عبد الرحمن 

جابر حسن

11 - جمعه على جاد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    22825 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع    7174 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- السباعيه غرب - القنان    ملك/ 

محمد حسن بكرى عمار

12 - عبدالرحيم محمود عبدالرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    28818 قيد فى 18-11-2021 برقم 

ايداع    9491 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع 

برقم 3858 لسنه 2022 للستغناء

13 - ولء سيد مبارك حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    28927 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    9637 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- الشواربى     ملك/ مصطفى 

محمود محمد

14 - نهى الحسين عمار ادم تاجر فرد سبق قيده برقم    29955 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    11217 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- طريق الخزان 145 بجوارمركز 

الرياض للخصوبة    ملك/ حسن محمد حسن احمد
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15 - حسين جمال الدين ضيفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32063 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

4397 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - الشلل شارع خميس 

شندي بجوار جمعيه النوبيين بملك / خميس احمد محمد

16 - منى سيد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    983 قيد فى 28-11-2013 برقم ايداع    1094 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الصلح القبليه-بملك/ امل سيد محمد سليمان

17 - عطيات محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    5678 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع    465 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع الحدادين بملك/ مسعد عمار 

حسين عبدالنبي

18 - مصطفى حسانى صايم على تاجر فرد سبق قيده برقم    7452 قيد فى 09-10-2016 برقم ايداع    

3072 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

2478 لسنه 2018 للستغناء

19 - مصطفى حسانى صايم على تاجر فرد سبق قيده برقم    7452 قيد فى 09-10-2016 برقم ايداع    

3072 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

1268 لسنه 2018 للستغناء

20 - ملك نادى وردخان بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    12413 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع    

2633 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع عباس محمود العقاد 

بجوار مكتبة النيل بالعقار رقم11 بمك/ رأفت سعد سعيد

21 - تريزه الشايب عبدالنور سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم    13743 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

4887 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان-شارع عباس فريد-بملك/ 

رفعت زكى عبدالمسيح جاد

22 - خالد حزين احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    21397 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    4729 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- ممر دار الشباب بفندق اكتوبر 

محل رقم37 بملك/ محافظ اسوان

23 - احمد عادل احمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    6591 قيد فى 29-05-2016 برقم ايداع    

1785 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - شارع الجمهورية بالعقار 

رقم 43 بملك / نشأت حبيب جرجس

24 - ابانوب رافت ابراهيم بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    16042 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع    

2576 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - البحيره شرق - بملك / 

ناجي حلمي محروس ايوب

25 - محمد زكريا عبد الموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17722 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع    

5510 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع هميمى الجبلوى - 

بملك / احمد حسين عبدالحميد

26 - هاشم سعد عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    31790 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

3426 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - ميدان الخوله بملك / محمد 

عويس جاد محمد

27 - ابراهيم الطاهر محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    32749 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

6288 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - شارع المستشفي بملك / 

حامد السيد الحسيني عابدين

28 - مايكل روبيل واصف سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    3745 قيد فى 06-05-2015 برقم ايداع    

1003 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - عزبة حجاجي بملك/ 

مينا جاد عبدالنور

29 - احمد يوسف محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    5537 قيد فى 28-01-2016 برقم ايداع    283 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- السباعيه غرب - ملك/ محمد احمد 

محمود سلمان
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30 - مينا فوزى لبيب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    12799 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    3324 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - العوينيه - بملك / عمرو جاد المولى

31 - عصام احمد السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    22066 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    5806 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو شرق - النزل بملك / جمعه مرسي 

حسين

32 - منتصر عبدالمقصود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31161 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

2104 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - العليقات قبلي بملك / محمد 

فوزي عبد ا احمد

33 - محمود السيد احمد عباس عجيل تاجر فرد سبق قيده برقم    31707 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

3260 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - اطلس شارع عثمان احمد 

عثمان  بملك / احمد صادق حسانى

34 - محمود السيد احمد عباس عجيل تاجر فرد سبق قيده برقم    31707 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

3260 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

5249 لسنة 2022

35 - عبد السلم طه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32106 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

4477 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الرديسيه بحري النزل بملك 

/ عبد الوهاب شاذلي المير الحسين

36 - صبرى جابر قاسم حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    3726 قيد فى 05-05-2015 برقم ايداع    982 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- شرق المحطه    ملك/ فاتن على 

احمد سنجق

37 - حماده محمد سيد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    27377 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    7304 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الصعايدة قبلى - بملك / محمود 

محمد سيد مسعود

38 - سلوى عبدالحارس محمد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    32071 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

4411 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الشراونه الوسطى بملك / 

احمد عادل محمد احمد

39 - مينا جورج سعد ا عبد النور تاجر فرد سبق قيده برقم    32863 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    

6646 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع المسله بجوار جامع 

التقوى   ملك/ السيد على يوسف محمود

40 - عمرو عبد الفتاح بدرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18107 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    

6189 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - المحموديه - خلف جمعيه 

الزهور بملك / اسماعيل زكريا جمعه

41 - ادهم عطيه عابدين خير تاجر فرد سبق قيده برقم    30113 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    11479 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - حجازه بملك / بكر مبارك 

محمد مبارك

42 - عبدالهادي راجح احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    31573 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

2999 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - الحريه - الكفور بملك / 

يوحنا نظير لبيب حبشي

43 - ندا عبد الناصر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32612 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

5827 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - الشيخ هارون - مطلع 

الذاعة - بملك/ بدري سالم حسن

44 - ابراهيم السيد ابراهيم الخضرجي تاجر فرد سبق قيده برقم    32664 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    

5998 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - خلف عمارات القاهرة - 

امام مسجد بلل - ملك/ محمود علي احمد
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45 - احمد عبدالنعيم عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10037 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    

2924 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - شرق المحطه حوض بستانه 

بملك / احمد محمود ابو الحسن  بنشاط/ مستودع لبيع وتوزيع المياه الغازيه

46 - يوسف معوض مليك حمور تاجر فرد سبق قيده برقم    28501 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

9020 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- البصيليه بحرى - هيكل 

الجديده   ملك/ سيدهم ابراهيم بقطر

47 - اشرف مصرى ساويرس ابو الغيط تاجر فرد سبق قيده برقم    31505 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

2842 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - ناحيه الشيخ عامر بملكه

48 - تهانى سيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6380 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع    1463 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- شارع الشهيد مصطفى حامد    ملك/ 

على محمود محمد عبدالرحيم

49 - محمود حافظ محمود علم تاجر فرد سبق قيده برقم    17569 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    

5236 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع السماد بجوار 

جمعيه سوهاج بملك / عبد الغني السيد احمد علي

50 - محمد سمير عبدالموجود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25020 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع    

3186 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - الصداقه الجديده المول 

الثاني الدور الثاني بملك / محمد سمير حسن موسي

51 - فاطمه توفيق محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    26076 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

5191 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع صلح الدين - 

بملك / حسن عباس طه

52 - صفاء رمضان صادق على سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32849 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

6584 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- السباعيه غرب بملك / شيبه 

الحمد احمد سليمان

53 - عمار علي عاشور عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    1300 قيد فى 19-01-2014 برقم ايداع    111 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع كورنيش النيل - فندق 

توليب    ملك/ جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه

54 - كريمه سيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    14589 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    99 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع كسر الحجر بالعقار رقم )27(   

ملك/ احمد فتحى فاوى

55 - بدرى عبدالرحيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18560 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    

6990 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم81 

لسنه 2020 للستغناء

56 - احمد عبدالغنى الحداد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    8087 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    

4015 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - طريق السادات - عقار 

رقم 174 بملك / اسماء احمد محمدين

57 - جرجس بهيج جابر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    11516 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    206 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - النجاجره شرق بملك / محمد 

محمود زرزور

58 - محمد عبد القادر بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    13831 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    

1499 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - شارع المحطه  بملك / 

منتصر حسين منتصل محمد

59 - محمد عبد القادر بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    13831 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

5001 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- شرق المحطه طريق مصر 

اسوان بملك/ يوسف ابراهيم فهمي
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60 - احمد عبدالمنطلب محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    30195 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    

41 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - شارع الساحه السعديه - 

بملك / محمود عامر احمد عبدا

61 - محمد منصور محمد ضوى تاجر فرد سبق قيده برقم    31544 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

2933 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الحجز قبلى نجع هلل  

بملك / محمد احمد عبدالحميد

62 - هاشم سعد عبد الحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    31790 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

6988 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو-المهاجرين قبلى -بملك/ 

مصطفى شحات عبدالحليم

63 - هاشم سعد عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    31790 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

3426 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو-ميدان الخوله-بملك/ محمد 

عويس جاد محمد

64 - عسران حجاج محمدين بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    32358 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

5119 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان نجع ونس-بملك/ فاطمه محمد 

عبدالعزيز

65 - سلوى حسن عبدالراضى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    32741 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

6270 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - الشارع الجديد بجوار 

عمارات الزهور - بملك / عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم

66 - يحي ابو الحسن عوض ا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    4917 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    

2515 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- حاجر السباعية غرب  ملك/ 

عاطف ابوالحسن عوض حسين

67 - هبه عبدالرؤف محارب عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم    20016 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    

2483 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- حى السبعين   ملك/ 

مارك مجدى سمعان

68 - حنان مصطفى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    26175 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    

5355 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- العباسيه بجوار مدرسة 

الزعيم عبدالناصر   ملك/ صباح محمد حسين نور

69 - عزيزه فتحى عطا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27332 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    7239 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- الحكروب - مصرف السيل امام 

ثلجة السماك  ملك/ محمد ابراهيم على سليم

70 - مصطفي احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29994 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

11278 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو-وادى الصعايدة قرية اليمان 

- ارض تابعه لجمعية اليمان التعاونيه الزراعيه قطعه رقم509 بملكه

71 - محمد نور الدين عبد الرسول محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1257 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع    

59 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع المطار عقار رقم 5 

مول الفا الدور الول علوى   ملك/ محمد ابراهيم محمد محمد

72 - امل ابوالحجاج خليل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    12612 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع    

3004 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - حي الزهور تقسيم 

الورشه - شارع المعارض بملك / سيد احمد محمد

73 - نجاح عبدالرحيم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14968 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    

769 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- محل تجارى بالعمارة رقم 

53 بشارع ابطال التحرير - السيده نفيسه والمسمى تجاريا "بفاشون هاوس" - بملكه

74 - محمد عبده مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    18742 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع    

133 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع ابطال التحرير خلف 

نقابه الزراعين   ملك/ محمد ورده سامح
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75 - وليد احمد حسبو كرم ا تاجر فرد سبق قيده برقم    19977 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع    2418 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع ابطال التحرير - ملك / 

النقابه الفرعيه للتجاريين

76 - وليد احمد حسبو كرم ا تاجر فرد سبق قيده برقم    19977 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع    2418 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 9354 

لسنه 2021 للستغناء

77 - كريم محسن عبادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25514 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    

4153 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- عماره الزراعين امتداد 

شارع التحرير    ملك/ محمد حمدى جاد سليمان

78 - كريم محسن عبادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25514 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    

4153 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

11396 لسنه2021

79 - اسلم سيد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25642 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    4352 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - حى العقاد بجوار جامع الجعفريه 

- بملك / محمد صالح عبدالغنى الجعفرى

80 - هاشم عبدالمطلب هاشم حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    26082 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

5197 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - حاجر السباعية غرب 

حوض البركه رقم 8 -بملكه

81 - شنوده نادى ينى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    513 قيد فى 04-08-2013 برقم ايداع    557 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ارض ابو شوك-بملك/ عبدالغنى محمد مجيد

82 - احمد عبدالرؤف سعدى صادق تاجر فرد سبق قيده برقم    10306 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    

3328 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان نصر النوبه - امام مدرسه الشيخ 

مرسي العداديه بملك / سعيد محمد حساني عبد ا

83 - محمد يسرى عبد الحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم    21975 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    

5667 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- الرمد الغربى - امام 

الشركه المصريه الجديده   ملك/ يسرى عبدالحميد على حسين

84 - السيد سعدي سيد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    32932 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    6877 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - البصيليه بحري الزوايديه بملك / 

رفعت سعدي سيد طه

85 - كريمه بسطاوى جبريل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3804 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    

5718 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - شارع المعهد الدينى بملك / 

صبرى بسطاوى جبريل

86 - محمد حجاجى حسين مكى تاجر فرد سبق قيده برقم    4788 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع    3666 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - ابوالريش قبلى الملقطه بجوار 

المعهد الزهرى - بملك / محمد حسين على

87 - محمد عبدا محمد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    6312 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع    

1354 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - السباعيه غرب بملك / عبد 

ا محمد مرزوق

88 - جرجس بهيج جابر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    11516 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    1028 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 206 لسنه 

2020 للستغناء

89 - جرجس بهيج جابر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    11516 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    1028 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - الناجاجره شرق - بملك / محمد 

محمود زرزور
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90 - قدريه عبد الفتاح على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16777 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    

3884 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - الخور بحري بملك / 

عبد الستار نصر الدين ابراهيم

91 - محمود سعيد الطاهر حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    18074 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    

6146 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - العتمور المستجد - ملك 

/ حسين محمد يوسف

92 - اسامه محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1143 قيد فى 18-12-2013 برقم ايداع    

1276 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- الشارع الجديد- مول 

سيتي بلزا بملك/ عبدالوهاب محمد عبدالفتاح

93 - محجوب السايح على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    5163 قيد فى 09-12-2015 برقم ايداع    2839 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- البصيلية بحري- الشرفا امام الوحدة 

المحلية وجزء بميدان القنطرة بالمعمارية بجوار خط ديكوفيل شركة السكر بملك/ الوحدة المحلية لمدينة البصيلية

94 - زينب جمعه امام سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10402 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    3519 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو- الرقبة- نجع الباشاب بملك/ عبدا 

رفاعي منصور

95 - عبدالرحمن محمد رمضان متولى على تاجر فرد سبق قيده برقم    11295 قيد فى 11-02-2018 برقم 

ايداع    665 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- الرمد الغربى   - 

بملكه

96 - محمد سيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    12428 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع    2656 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- حي السبعين اخر الكوبري 

بملك/ حمدي ابراهيم بشير مصطفي

97 - ابوالحجاج سيد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    13619 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع    

4695 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

4010 لسنه 2021

98 - عبد الرحمن احمد عبد الوهاب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    18138 قيد فى 25-11-2019 برقم 

ايداع    6245 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو-شارع التحرير-بملك/

شاذلى سيد ملك

99 - الحسين ابراهيم عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20264 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع    

2890 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- وادى المربعات   ملك/ 

حسن على محمود على

100 - سليمان احمد على عوف تاجر فرد سبق قيده برقم    26735 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع    

6229 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- المربعات شركة السكر- 

بجوار جامع العاملين بملك/ عبدالمحسن عبداللطيف حسن

101 - عبدا محمد عبدا عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم    27603 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    

7654 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو-بنبان قبلى-بملك/ على نور 

حسين غانم

102 - احمد سلمه بدوى الصحابى تاجر فرد سبق قيده برقم    27661 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    

7754 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- حى العقاد - السكان 

المميز - التجمع الول عماره 20 شقه 4   ملك/ احمد محمد اسامة

103 - اسلم رمضان جلل مكي تاجر فرد سبق قيده برقم    28958 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    

9688 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-الصلح البحريه-بملك/ 

احمد محمود شحات جلل

104 - باسم ناصف مصطفى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    31836 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

3527 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو-شارع المستشفى-بملك/ احمد 

ابراهيم حسن
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105 - خليل ابراهيم خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم    3822 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع    1091 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - شارع بور سعيد بالعقار رقم 

41 بملك / احمد نوبي محمود احمد

106 - خليل ابراهيم خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم    3822 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع    1091 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان منطقه ال55 وصله 1 شارع حاره نسيم 

بملك / عطاا عيسي جاد

107 - صالح موسى عباس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    6280 قيد فى 12-04-2016 برقم ايداع    

1310 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو-قبلى الغنيميه-بملك/ ناديه 

جبريل محمد

108 - خالد جلل محمد قبيصى تاجر فرد سبق قيده برقم    21209 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

4404 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع كليه التربيه عقار 

رقم )6( - بملك / جلل محمد قبيصي السيد

109 - خالد جلل محمد قبيصى تاجر فرد سبق قيده برقم    21209 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

4404 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع كليه التربيه عقار 

رقم 6 بملك /  جلل محمد قبيصي السيد

110 - هدرا ولسن متي تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم    29046 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

9825 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان مطلع المحموديه خلف محطه 

تموين السيارات-بملك/ ناصر ثابت مترى

111 - مريم عياد نجيب لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    30251 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    140 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 3878 

لسنه 2022 للستغناء

112 - مريم عياد نجيب لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    30251 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    140 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- حى الزهور    ملك/ اشرف 

ظريف شحاته

113 - احمد موسي اسماعيل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    32936 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

6885 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-شارع السلخانه-بملك/ 

قاسم على قاسم

114 - روبرت ميلد فهمي تاجر فرد سبق قيده برقم    5303 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع    3024 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- منتجع مارينا اكوا بارك اسوان الجديدة    

ملك/ شركة مصر هولندا للستثمار السياحى

115 - صفاء رضا محمد بغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم    8856 قيد فى 26-03-2017 برقم ايداع    

1094 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- البصيليه قبلى - المويسات   

ملك/ شعبان ضوى يسن موسى

116 - محمد جمال ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    11244 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع    589 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - شارع المحطه - بملك / عباس 

محمد صديق

117 - صباح فاروق عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21527 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

4914 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - العباسيه بملك / احمد 

حسن توفيق حسين

118 - محمد عبد ا ابو بكر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22009 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

5717 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - نجع ونس غرب  بملك / 

شاذلي عبد ا ابو بكر

119 - محمد عبد ا ابو بكر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22009 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

5717 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - نجع ونس غرب بملك / 

شاذلي عبد ا ابو بكر
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120 - سوزان زكى باخوم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    24568 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    

2326 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- البياره   ملك/ ليلى حكيم 

ابراهيم

121 - علء الدين مصطفى يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم    31377 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

2565 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- الفوزه شرق - شارع مصر 

اسوان   ملك/ مصطفى يوسف على

122 - امير سعيد ثابت جورجي تاجر فرد سبق قيده برقم    33169 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    

7509 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- الفوزه   ملك/ محمد مسلوب 

حامد محجوب

123 - محمد حسين عبد العزيز النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم    13423 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

4379 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - القيساريه - بملك / 

كوثر عبد الجواد محمود عوض

124 - جابر على سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18076 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    

6148 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - عزب كيما - بملك / 

فاطمه علي سيد احمد محمد

125 - احمد ابوالحسن محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    28572 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    

9123 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع مسجد المتولى متفرع من 

شارع 23يوليو-بملك/ الحسناء خضرى محمد ابراهيم

126 - سيد ادم احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28825 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    9499 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البصيلية بحرى القنان بملك مصطفى 

شعبان محمد احمد

127 - اشرف ظرفي عزمي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    30701 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- شارع بور سعيد بجوار 

شركة ميدو للجهزة الكهربائية بملك/ عبدالمنعم محمد اسماعيل

128 - حسين يوسف محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    1987 قيد فى 11-06-2014 برقم ايداع    

905 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - ابو الريش قبلي - نجع 

الحجعلب - بملك / محمد ابراهيم سيد حفني

129 - يسرى جبريل عمارى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20773 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    

3685 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

507 لسنه2021 للستغناء

130 - محمد سيد فهمى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    21493 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    4866 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع صلح الدين بالعقار رقم 

16 بملك / منى سلمه سعد

131 - محمد سيد فهمى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    21493 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    4866 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 6405 

لسنه 2021

132 - اسلم مصرى هللى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    24537 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2259 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الكشاف بملك / منى احمد 

حسن على

133 - حنان جابر سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32382 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    5197 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الشراونه بحري - بملك / ابراهيم 

جاد ا ابراهيم

134 - محمد عبدالفتاح ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    32717 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

6186 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - العباسيه بجوار الترعه 

- بملك /  عبدالرحيم شحات عبدالرضي ابراهيم
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135 - خالد عبدالفتاح باجورى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2024 قيد فى 19-06-2014 برقم ايداع    

947 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

2708 لسنه 2020 للستغناء

136 - خالد عبدالفتاح باجورى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2024 قيد فى 19-06-2014 برقم ايداع    

947 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

6571 لسنه 2020 للستغناء

137 - كيرلس منير حلمى سكر تاجر فرد سبق قيده برقم    5516 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    248 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان السوق السياحى-الممشى السياحى محل 

رقم5-بملك/ شركه ام او تى للستثمار والتنميه )ش0م0م( التابعة للهيئة املك السكه الحديد

138 - الشيماء حسن عبدالفتاح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    15810 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    

2184 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- جريو- الرغامة غرب 

بملك/ مصطفي محمد قناوي محمد

139 - عزيزه عبدالقادر محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    32905 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    

6793 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الرديسيه قبلي بجوار مركز 

الثقافه  بملك / طارق عبد القادر محمد عيسي

140 - مينا رزق ا بدير سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    9129 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع    

1513 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - المدينه الصناعيه القديمه 

في مطلع المحموديه  بملك / رسله شوقي جرجس

141 - وفاء رؤوف بطرس ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم    13107 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع    

3825 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الحجز بحرى العوينيه - 

بملك / عماد يوحنا زكى حنا

142 - امجد هانى جبره داود تاجر فرد سبق قيده برقم    20008 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    2473 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - المدينه الصناعيه القديمه - خلف 

المسله - بجوار مسجد التقوي - بملك / بيتر بشير بطرس

143 - رومانى شكرى فكرى جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    20095 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    

2611 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع ابطال التحرير خلف 

مركز النصر بملك/ نعمات منير فيلبس جاورجيوس وجرجس ومريم وسهير و سامية شكرى فكرى جندى

144 - مصطفى على حسين بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    20373 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

3065 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - عمارة الليثى - شارع 

احمد عبدالعزيز - بملك / ابراهيم على حسين بكرى

145 - عمرو احمد محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21091 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    

4197 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

10603 لسنه 2021

146 - مصطفى محمد سيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    24629 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع    

2447 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - اطلس سور سكه الحديد 

محل رقم ) 14 ( بملك / حزين احمد ابراهيم

147 - عادل حسانى محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    26280 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع    

5512 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - حي العقاد خلف جراج 

المقاولين العرب بالعقار رقم 68  بملك / محمد ابراهيم محمد علي بنشاط/ توكيل تجاريه وتوزيع مواد غذائيه

148 - رضوان محمد علي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    30522 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    

656 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - القفطيه  بملك / هادى عياد 

جرجس عبدا

149 - معرض التربال تاجر فرد سبق قيده برقم    18511 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    6883 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- العدوه شرق    ملك/ ياسر حسن محمد 

محمود
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150 - احمد محمد مصطفى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    25567 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع    

4235 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- الرديسيه بحرى - العدوه 

شرق - بملك / سعد عمر على الدرشاوى
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النشاط

1 - سميرة شاذلي عيسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10792 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    4148

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ مشغل خياطه

2 - احمد محمد فهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31232 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    2254وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مخبز وحلواني

3 - بهاء محمد احمد صغير تاجر فرد سبق قيده برقم  31404 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    2624وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجاره الخضر والفاكهه

4 - احمد جمعه محمد عابد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  628 قيد فى 09-09-2013 برقم ايداع    687وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشطا الي/ بيع بقالة

5 - احمد محمد المير على تاجر فرد سبق قيده برقم  11061 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع    317وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / ورشه نجاره يدوي

6 - اسمهان عبده بسطاوى جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  14015 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع    5275

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ بيع اجهزه كهربائية

7 - محمود فرج عبد االغنى الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  24276 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    

1780وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع هدايا وفضيات ) غير سياحيه 

)

8 - عبدالرحيم محمود عبدالرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  28818 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

9491وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديللنشاط الي / بيع مستلزمات المقاهي والسجاير

9 - مصطفى حسانى صايم على تاجر فرد سبق قيده برقم  7452 قيد فى 09-10-2016 برقم ايداع    3072

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / شحن وتفريغ وحمل حقائب

10 - مصطفى حسانى صايم على تاجر فرد سبق قيده برقم  7452 قيد فى 06-11-2017 برقم ايداع    3492

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بوفيه

11 - خالد حزين احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21397 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    4729

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ بيع ملبس رجالي )ماعدا الملبس 

العسكرية(

12 - اسراء سيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2092 قيد فى 08-07-2014 برقم ايداع    1027وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط / توريدات عموميه ) ماعدا الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (

13 - احمد عادل احمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  6591 قيد فى 29-05-2016 برقم ايداع    1785

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تعبئة وتغليف مواد غذائية يدوى

14 - ثروت عياد جرجس ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  23517 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع    380

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع اجهزه كهربائيه

15 - سحر شكرى عبيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  32889 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    6735

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تربيه دواجن وانتاج وبيع البيض

16 - محمد اسعد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3701 قيد فى 30-04-2015 برقم ايداع    949وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / تطوير عقارى

17 - مايكل روبيل واصف سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  3745 قيد فى 06-05-2015 برقم ايداع    1003

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ مركز صيانة سيارات

18 - حسن كمال عبدالستار موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  25192 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    

3527وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يحذف نشاط / توريدات زراعية

19 - حسنه عبدا حسن شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  29300 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    10216

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عمومية
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20 - محمود السيد احمد عباس عجيل تاجر فرد سبق قيده برقم  31707 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

3260وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ مقاولت عامة وتوريدات عمومية 

ماعدا )توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (

21 - عبد السلم طه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32106 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    4477

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تربيه وبيع دواجن

22 - كيرلس ايمن حلمى وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  32687 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    6089

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع الجهزه الكهربائيه والثاث ومعدات 

الضاءة والمعدات المنزلية الخرى

23 - محمد محمود عمر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  5952 قيد فى 08-03-2016 برقم ايداع    849وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / خدمات تعدينيه وتعدين وتوريدات لذات 

النشاط وتنقيب واستخراج معادن

24 - محمد محمود عمر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  5952 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    10468

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ استيراد جميع المجموعات السلعيه ماعدا 

المجموعه 6 و19 وتصدير حبوب غلل

25 - حماده محمد سيد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  27377 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    7304

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / مقهى

26 - سلوى عبدالحارس محمد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  32071 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

4411وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تربية وبيع دواجن

27 - عصام جمال جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32945 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    6916

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / توريد اعمال حفر ومعدات ثقيله  ) 

ماعدا العماله ( وتاجير سيارات وطرق وانشات) بعد الحصول علي التراخيص من جهاز تنظيم النقل (

28 - اسامه عبدا محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  1464 قيد فى 16-02-2014 برقم ايداع    305وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره الكترونيه )فيما عدا توريد العماله واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه(

29 - رومانى جرجس اديب جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  9931 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع    

2773وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مشغل وتفصيل ملبس ) فيما 

عدا الملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(

30 - مصطفى حامد فكى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  13829 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    4999

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / معرض بيع سيارات مستعمله وجديده

31 - هشام زين العابدين نجم الدين عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  16301 قيد فى 19-06-2019 برقم 

ايداع    3076وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ بيع قطع غيار سيارات

32 - فيبى نجيب عبد المسيح ضماضيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  19802 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع    

2113وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريدات عموميه) ماعدا توريد العماله 

والنترنت والكمبيوتر ( وتوريد مستلزمات مكتبية

33 - احمد عبدالنعيم عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10037 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    

2924وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مستودع لتوزيع المياه الغازيه

34 - عماد الدين عبدالمطلب محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22767 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

11300وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد وتركيب محطات الطاقه 

الشمسيه )ماعدا توريد العماله(

35 - ايمان فاروق عيسى معبدى تاجر فرد سبق قيده برقم  24504 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع    2933

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله 

والنترنت والكمبيوتر (

36 - يوسف معوض مليك حمور تاجر فرد سبق قيده برقم  28501 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    9020

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ تربية وتسمين وبيع دواجن
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37 - محمد فؤاد كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29134 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    9962وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ توريدات عموميه )ماعدا العمالة والكمبيوتر 

والنترنت(

38 - تادرس صلح سليم حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  30977 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    1702

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ استيراد اجهزه ومستلزمات طبيه

39 - تهانى سيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6380 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع    1463وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع ادوات منزلية واجهزة كهربائية

40 - محمود ابراهيم سليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32593 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

5789وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشه حداده وسمكره معادن

41 - حنا بشرى جاد جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  8394 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع    400وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مشغل تفصيل ملبس )ماعدا الملبس 

العسكريه(

42 - منال ناصر ابوالوفا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9934 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع    2776

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريد ملبس جاهزه )ماعدا الملبس 

العسكريه(

43 - شاروبيم سافين عدلي عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11210 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع    

536وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / ورشه تصنيع اخشاب

44 - مينا منصور شكري عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27006 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

6702وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ تصنيع ملبس ) ماعدا الملبس 

العسكريه ( وبيع اقمشه

45 - محمد برعى بغدادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31345 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    2512

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / بيع قطع غيار مستعمله

46 - عادل كامل كامل سابق تاجر فرد سبق قيده برقم  5530 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    269وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع بقاله

47 - احمد عبدالغنى الحداد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8087 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    

4015وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / بيع عطور

48 - محمد منصور محمد ضوى تاجر فرد سبق قيده برقم  31544 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    2933

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا العماله والنترنت 

والكمبيوتر (

49 - عسران حجاج محمدين بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  32358 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

5119وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تربيه وبيع وتسمين مواشى

50 - رامى عونى عزيز جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  11504 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    1010

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريدات منظفات

51 - هبه عبدالرؤف محارب عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20016 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    

2483وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع مفروشات وملبس )ماعدا 

الملبس العسكريه(

52 - محمد نور الدين عبد الرسول محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1257 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع    

59وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع جميع انواع الملبس الجاهزه )

ماعدا الملبس العسكريه(

53 - منصور فهمى عبدالرازق صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  10031 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    

2917وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تجارة المواد الغذائية بالجمله

54 - وليد احمد حسبو كرم ا تاجر فرد سبق قيده برقم  19977 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع    2418

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / مطعم وكافيه ) ما عدا النترنت (

55 - شريفه نصر الدين احمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  21284 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    

4537وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع مفروشات

Page 59 of 71 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

56 - كريم محسن عبادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25514 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    4153

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجاره قطع غيار واكسسوار السيارات

57 - مصطفى احمد فهمى على تاجر فرد سبق قيده برقم  10001 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    2871

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجارة الغلل والعلف

58 - احمد عبدالرؤف سعدى صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  10306 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    

3328وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / تجاره اعلف

59 - السيد سعدي سيد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  32932 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    6877وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / بيع علفه وقشور

60 - محمد عبدا محمد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  6312 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع    1354

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / مكتب مكافحه الحشرات وتطهير 

الخزانات

61 - جرجس بهيج جابر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  11516 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    1028

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / ورشه دهانات موبيليا

62 - قدريه عبد الفتاح على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16777 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    

3884وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / مزرعه لتربيه وتسمين وبيع 

الدواجن

63 - محمود سعيد الطاهر حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  18074 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    6146

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / اكسسوار سيارات

64 - محجوب السايح على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5163 قيد فى 09-12-2015 برقم ايداع    2839

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ بيع ادوات صحيه

65 - رفعت اسكندر ميخائيل برسى تاجر فرد سبق قيده برقم  7467 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع    

3095وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية )ماعدا النترنت 

والعمالة والكمبيوتر(

66 - زينب جمعه امام سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10402 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    3519وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ تربية مواشي لبيع اللبان

67 - محمد رمضان محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  11273 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    634

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت متكاملة

68 - عبدا محمد عبدا عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  27603 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    7654

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط على المحل الرئيسى/ بيع منظفات

69 - احمد سلمه بدوى الصحابى تاجر فرد سبق قيده برقم  27661 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    

7754وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مقاولت عامة وتوريدات عمومية 

)ماعدا توريد العمالة والنترنت(

70 - اسلم رمضان جلل مكي تاجر فرد سبق قيده برقم  28958 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    9688

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /مخبز حلوى من العجين

71 - باسم ناصف مصطفى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  31836 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    3527

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الى المحل الرئيسى/ مقلة

72 - خليل ابراهيم خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  3822 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع    1091وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع اللحوم المجمده والفراخ الحيه والمزبوحه

73 - قدريه عبد الفتاح على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16777 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع    

6540وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريد حدايد وبويات ومستلزمات 

ورش واجهزه كهربائيه

74 - خالد جلل محمد قبيصى تاجر فرد سبق قيده برقم  21209 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    4404

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) 

ماعدا العماله والكمبيوتر والنترنت (
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75 - مريم عياد نجيب لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  30251 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    140وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع دواجن ولحوم مجمده

76 - مصطفى محمد احمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9654 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع    

2351وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تجارة قطع غيار واكسسوارات 

السيارات

77 - اسماء عادل عبد الشافى امام تاجر فرد سبق قيده برقم  17774 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع    

5616وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريدات عموميه ) ماعدا توريد 

العماله والكمبيوتر والنترنت (

78 - صباح فاروق عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21527 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    4914

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / بيع بقاله

79 - محمد عبد ا ابو بكر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22009 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    5717

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / تربيه مواشي لبيع اللبان

80 - مصطفى محمود كمال امام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  25450 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

5681وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / بيع مخبوزات

81 - بسمه محمد احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  30026 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    11326

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ملبس جاهزه )ماعدا الملبس 

العسكريه(

82 - علء الدين مصطفى يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم  31377 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

2565وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع اسمنت

83 - منى محمد بسطاوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33097 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    7309

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشة نجارة

84 - محمد حسين عبد العزيز النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم  13423 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

4379وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / بيع اقمشه ومفروشات وورشه 

ستائر

85 - جابر على سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18076 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    6148

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تربيه وبيع دواجن

86 - احمد ابوالحسن محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28572 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    

9123وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مخصبات زراعية واسمده كيماويه

87 - سيد ادم احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28825 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    9499وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ) 

ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر (

88 - يوحنا نادى يعقوب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  9160 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع    1555

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع قطع غيار سيارات

89 - محمد عبدالمجيد يسن عبدالمالك تاجر فرد سبق قيده برقم  15749 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع    

2090وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكتب تاجير سيارات وخدمات نظافة 

ورفع مخلفات و مقاولت عموميه وتوريدات عموميه  ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت والعماله (      حذف نشاط 

/ عمالة

90 - اسلم مصرى هللى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  24537 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2259وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع ادوات منزلية

91 - خالد عبدالفتاح باجورى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2024 قيد فى 19-06-2014 برقم ايداع    947

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع مصوغات ومجوهرات ذهبيه 

وورشه تصليح مصوغات ) بعد الحصول علي الموفقات اللزمه من مصلحه دمغ الموازيين والمصوغات التابع 

لوزاره التموين والتجاره الداخليه (

92 - كيرلس منير حلمى سكر تاجر فرد سبق قيده برقم  5516 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    248وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع فضيات ومشغولت يدوية
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93 - الشيماء حسن عبدالفتاح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15810 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    

2184وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ ورشة لتصنيع رولت واطباق 

وعبوات الفويل

94 - محمد عبدالجابر علي السمهودي تاجر فرد سبق قيده برقم  18238 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع    

6401وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / بيع عطاره ومثلجات

95 - مصطفى فتحى عبدالودود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23071 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    

7600وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مدشة علفه وقشور وبذور

96 - فاطمه الزهراء فوزى احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  5045 قيد فى 24-11-2015 برقم ايداع    

2685وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / توريدات عموميه ) ماعدا العماله 

والنترنت والكمبيوتر (

97 - مينا رزق ا بدير سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  9129 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع    1513

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع اسفنج

98 - شاذلى عبدالحميد ابراهيم شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  10627 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع    

3897وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات اكسسوار وقطع غيار 

موتوسيكلت

99 - امجد هانى جبره داود تاجر فرد سبق قيده برقم  20008 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    2473وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريدات عموميه ) ماعدا العماله والكمبيوتر 

والنترنت (

100 - مصطفى على حسين بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  20373 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

3065وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / توريد وتركيب شبكات الرى 

الحديث والطاقه الشمسيه

101 - عادل حسانى محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  26280 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع    

5512وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الي / توكيلت تجاريه وتوزيع مواد 

غذائيه

102 - رضوان محمد علي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  30522 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    656

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشة نجارة

103 - محمد نصر محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  31291 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    2381

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تربية وبيع دواجن

104 - عمر محمد نجيب عبدالحافظ بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  3024 قيد فى 18-01-2015 برقم ايداع    

110وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع بقاله

105 - حمديه عثمان بشير عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12284 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع    

2414وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجارة وتوريد منتجات الحرف اليدوية 

والمشغولت التراثيه وتقديم الستشارات القتصاديه والماليه واعداد دراسات الجدوى القتصاديه وقاعه مناسبات

106 - معرض التربال تاجر فرد سبق قيده برقم  18511 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    6883وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشااط الي / مقاولت عامة

107 - عادل حرجى احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  24483 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع    2160

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات وتركيبات كهربائية

108 - احمد محمد مصطفى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  25567 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع    

4235وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / مقاولت عامة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14273 وتم ايداعه بتاريخ   

18-12-2018  برقم ايداع 5,653.000 الى : مكتب الشاذلى للمقاولت

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23116 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-2020  برقم ايداع 7,684.000 الى : السمهودي

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31404 وتم ايداعه بتاريخ   

10-03-2022  برقم ايداع 2,624.000 الى : مؤسسه المحمديه للخضر والفاكهه

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1372 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2014  برقم ايداع 197.000 الى : السلماتى

5 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4288 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2015  برقم ايداع 1,700.000 الى : معرض الليثي للسيارات

6 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11648 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2018  برقم ايداع 1,236.000 الى : دهب

7 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24276 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-2021  برقم ايداع 1,780.000 الى : الشحتة

8 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1372 وتم ايداعه بتاريخ   

14-03-2022  برقم ايداع 2,738.000 الى : السلماتى

9 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6591 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2016  برقم ايداع 1,785.000 الى : الفتح لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه

10 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21936 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-10-2020  برقم ايداع 5,614.000 الى : الوليد

11 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21936 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-06-2022  برقم ايداع 5,536.000 الى : الوليد

12 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29300 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2021  برقم ايداع 10,216.000 الى : العابدين باور سوليوشن )ابيسكو(

13 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31707 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-03-2022  برقم ايداع 3,260.000 الى : اطلس للتوريدات العمومية والمقاولت العامة

14 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32945 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2022  برقم ايداع 6,916.000 الى : اللوتس للمقاولت المتكامله والتوريدات العموميه

15 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   667 وتم ايداعه بتاريخ   

17-09-2013  برقم ايداع 733.000 الى : الحباك

16 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18107 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-11-2019  برقم ايداع 6,189.000 الى : مؤسسه كيمو للتوريدات العموميه

17 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32063 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-08-2022  برقم ايداع 6,911.000 الى : مزارع شلل الخير

18 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32063 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2022  برقم ايداع 4,397.000 الى : مزارع شلل الخير

19 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   149 وتم ايداعه بتاريخ   

13-05-2013  برقم ايداع 161.000 الى : استوديو ملك

20 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22767 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2021  برقم ايداع 11,300.000 الى : النيل المصرى لنظمه الرى الحديث والطاقه الشمسيه

21 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6380 وتم ايداعه بتاريخ   

27-04-2016  برقم ايداع 1,463.000 الى : ل يوجد
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22 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13831 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2021  برقم ايداع 1,499.000 الى : ل يوجد

23 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23377 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-01-2021  برقم ايداع 118.000 الى : مؤسسه العوضي لتجاره ماكينات التصوير والصيانه

24 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31790 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-03-2022  برقم ايداع 3,426.000 الى : المصطفى لتوريد وتصنيع وتركيب كرانيش الجبس

25 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32970 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2022  برقم ايداع 6,970.000 الى : وان بلس

26 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1257 وتم ايداعه بتاريخ   

08-01-2014  برقم ايداع 59.000 الى : اوكازيون براندات

27 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19977 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2020  برقم ايداع 2,418.000 الى : سولو واي

28 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25642 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2021  برقم ايداع 4,352.000 الى : البراء لتجارة وتوزيع المواد الغذائية

29 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25476 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2021  برقم ايداع 4,073.000 الى : المنير لللمونيوم

30 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27661 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-10-2021  برقم ايداع 7,754.000 الى : جولدن إيرث للمقاولت العامة والتوريدات العمومية

31 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32985 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 7,019.000 الى : وايت سرفيس

32 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3822 وتم ايداعه بتاريخ   

14-05-2015  برقم ايداع 1,091.000 الى : الصابرين

33 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30251 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2022  برقم ايداع 140.000 الى : المبراطور للدواجن

34 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21493 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-09-2020  برقم ايداع 4,866.000 الى : كونو

35 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33139 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-2022  برقم ايداع 7,411.000 الى : مؤسسة ام بلس للتصدير

36 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7755 وتم ايداعه بتاريخ   

15-11-2016  برقم ايداع 3,536.000 الى : الواحه للتوريدات العموميه

37 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15810 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-04-2019  برقم ايداع 2,184.000 الى : الرضوان

38 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9129 وتم ايداعه بتاريخ   

03-05-2017  برقم ايداع 1,513.000 الى : المحبه

39 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32769 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2022  برقم ايداع 6,366.000 الى : مؤسسه المام

40 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33050 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 7,180.000 الى : العرموس

41 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3024 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2015  برقم ايداع 110.000 الى : بقالة ابومسلم

42 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18511 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2019  برقم ايداع 6,883.000 الى : التربال للمقاولت العامة

43 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24483 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-03-2021  برقم ايداع 2,160.000 الى : المنارة
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة فايزه احمد ربيع محمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    11481 قيدت فى 27-02-2018 برقم 

ايداع   971 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

رأس المال

1 - ممدوح الدوشى برسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10075 قيدت فى 28-09-2017 برقم ايداع    

2978وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - شركه محمد رضوان خلف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23766 قيدت فى 03-02-2021 برقم ايداع    

812وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

العناوين

1 - الفريد يحيى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19062 قيدت فى 29-01-2020 برقم ايداع    707وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسواان - المدينه الصناعيه القديمه - شارع 

الصالحين  بملك / حسن عبد الفتاح عبد الدايم
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النشاط

1 - محمد فتحى عبدالفتاح زيد واخواته شركة سبق قيدها برقم     31862 قيدت فى 05-04-2022 برقم ايداع    

3576 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الي / توريد خامات المناجم والحاجر

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20524   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-07-2020 برقم ايداع    3287 الى   شركه ورثه عبد ا حسن

2 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17217   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-09-2019 برقم ايداع    4636 الى   نبيل لويز زكري عوض وشريكه

3 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23766   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-02-2021 برقم ايداع    812 الى   شركه محمد رضوان خلف وشريكه
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الشخاص

1 - محمد رضوان خلف رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23766   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   812 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  وله حق الدارة والتوقيع  منفردا 

وحق توكيل الغير وله الحق في فتح حساب في البنوك باسم الشركة والتوقيع علي الشركات نيابة عن الشركاء وله 

الحق في اليداع والسحب في كافة البنوك المصريه فيما يتعلق باعمال الشركة وله الحق في تمثيل الشركه 

والحضور والتعاقد امام كافه الجهات الخاصه والحكوميه وكذلك التعامل مع كافه الهيئات والدارات والوزارات 

الحكوميه والتعامل مع هيئه الثروه المعدنيه وهيئه الستثمار وشركه شلتين للثروه المعدنيه وكافه الشركات 

الخاصه والعامه وكذلك دخول المناقصات والمزايدات الخاصه بالشركه وله اتخاذ ما يلزم في تنفيذ كل اغراض 

الشركه وفي الحضور امام هيئه مكاتب الضرائب والمحاكم وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وله 

الحق في تعديل اسماء الشركاء وصفاتهم القانونيه وتعديل اسم الشركه وفي تسليم واستلم الشيكات الخاصه 

بالشركه امام كافه الجهات الحكوميه او الغير حكوميه

2 - سليم ذكي امين قاسم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23766   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-03 

برقم ايداع   812 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  تحول الي شريك موصي
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تجديد افراد

1 - محمد عبده حامد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6028   قيدت فى   15-03-2016 برقم ايداع    

959 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

2 - محمود عبدالرؤف محمد ابوضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8930   قيدت فى   03-04-2017 برقم 

ايداع    1207 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

3 - محمد احمد جمعه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   632   قيدت فى   10-09-2013 برقم ايداع    691 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09

4 - راشا رمضان محمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1650   قيدت فى   24-03-2014 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

5 - احمد عبده مبارك على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2592   قيدت فى   12-11-2014 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

6 - احمد عبده مبارك على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2592   قيدت فى   12-08-2015 برقم ايداع    

1769 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

7 - رضا خليفه وهيدى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5393   قيدت فى   10-01-2016 برقم ايداع    

84 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

8 - ارميا رفعت حنا تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7325   قيدت فى   20-09-2016 برقم ايداع    

2884 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

9 - اسلم عبدالمحسن مختار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5357   قيدت فى   04-01-2016 برقم ايداع    

39 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

10 - احمد عادل احمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6591   قيدت فى   29-05-2016 برقم ايداع    

1785 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

11 - محمد عبدالعزيز بدرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   490   قيدت فى   24-07-2013 برقم ايداع    

533 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

12 - محمد ناجح فرغلى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7121   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    

2571 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

13 - الحسين محمد على عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9685   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    2400 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

14 - كريمه احمد حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9695   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

2413 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

15 - احمد نصرالدين عبدالظاهر قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5472   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    187 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

16 - رمضان فؤاد نافع محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7789   قيدت فى   20-11-2016 برقم ايداع    

3589 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

17 - محمود خليفه سليم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7636   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

3354 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

18 - زينب صلح اسماعيل موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9899   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

2719 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

19 - ايمان احمد مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   821   قيدت فى   31-10-2013 برقم ايداع    

910 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-30

20 - هانى ابراهيم كامل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7953   قيدت فى   08-12-2016 برقم ايداع    

3830 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

21 - الهيثم ابوالمجد راضى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9750   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

2491 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13
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22 - رومانى جرجس اديب جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9931   قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    

2773 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

23 - مينا سمير تقى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2787   قيدت فى   08-12-2014 برقم ايداع    

1864 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-07

24 - نعمه عطاا بشير خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3376   قيدت فى   15-03-2015 برقم ايداع    

529 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

25 - احمد عبدالغنى الحداد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8087   قيدت فى   25-12-2016 برقم 

ايداع    4015 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

26 - كريم فرج ا معوض ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9292   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

1758 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

27 - محمد نور الدين عبد الرسول محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1257   قيدت فى   08-01-2014 برقم 

ايداع    59 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

28 - على صلح محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7097   قيدت فى   18-08-2016 برقم ايداع    

2539 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

29 - محمد محمود زرزور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7462   قيدت فى   10-10-2016 برقم ايداع    

3088 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

30 - صفاء رضا محمد بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8856   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

1094 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

31 - كريمه مهلل حامد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8689   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

850 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

32 - اسلم حسنى حسين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2257   قيدت فى   01-09-2014 برقم ايداع    

1229 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

33 - كريمه بسطاوى جبريل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3804   قيدت فى   13-05-2015 برقم ايداع    

1069 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

34 - محمد عبدا محمد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6312   قيدت فى   17-04-2016 برقم ايداع    

1354 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

35 - عادل فتح ا اسد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6557   قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    

1736 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

36 - مصطفى محمد عبدالصمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8549   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    632 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

37 - احمد بغدادي حامد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9365   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

1892 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

38 - اسامه محمد عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1143   قيدت فى   18-12-2013 برقم ايداع    

1276 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

39 - احمد نور الدين احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1730   قيدت فى   10-04-2014 برقم ايداع    

605 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-09

40 - صلح عبدالرحيم احمد قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4596   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

41 - صلح عبدالرحيم احمد قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4596   قيدت فى   16-09-2015 برقم ايداع    

2090 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

42 - رفعت اسكندر ميخائيل برسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7467   قيدت فى   10-10-2016 برقم ايداع    

3095 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

43 - احمد مصطفى احمد عجومات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8369   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29
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44 - رامى صفوت انور كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9213   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

1639 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

45 - جرجس مسعد حليم سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9819   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

2596 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

46 - صالح موسى عباس عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6280   قيدت فى   12-04-2016 برقم ايداع    

1310 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

47 - بدوى محمد على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7522   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    

3180 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

48 - هناء احمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9231   قيدت فى   15-05-2017 برقم ايداع    

1669 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

49 - احمد محمد خليل حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3620   قيدت فى   21-04-2015 برقم ايداع    

843 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

50 - روبرت ميلد فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5303   قيدت فى   28-12-2015 برقم ايداع    

3024 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

51 - محمد فنجرى الصغير خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7107   قيدت فى   18-08-2016 برقم ايداع    

2555 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

52 - هناء يوسف محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9938   قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    

2782 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

53 - فراج محمد فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1129   قيدت فى   17-12-2013 برقم ايداع    

1261 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

54 - صابر رزق عبدالملك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1739   قيدت فى   14-04-2014 برقم 

ايداع    615 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

55 - مصطفى حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3288   قيدت فى   02-03-2015 برقم ايداع    

425 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

56 - عبدالعظيم رضوان عبدالعظيم رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3995   قيدت فى   2015-06-04 

برقم ايداع    1315 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

57 - مصطفى محمد عبدالعزيز سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5120   قيدت فى   06-12-2015 برقم 

ايداع    2784 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

58 - سعيد بدرى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8282   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

215 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

59 - نرمين حلفاوى محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9579   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    

2225 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

60 - حسين يوسف محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1987   قيدت فى   11-06-2014 برقم ايداع    

905 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-10

61 - ابوالحسن الشاذلى عبدالمنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3198   قيدت فى   15-02-2015 برقم 

ايداع    314 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

62 - مينا نبيل حفيظ تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3771   قيدت فى   10-05-2015 برقم ايداع    

1033 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

63 - كيرلس منير حلمى سكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5516   قيدت فى   26-01-2016 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

64 - مؤمن احمد سعد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6713   قيدت فى   14-06-2016 برقم ايداع    

1955 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

65 - ارميا رسمي يوسف بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9697   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

2416 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06
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66 - احمد محمد عبدالرحيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9720   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

2449 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

67 - كيرلس خليل عياد شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9883   قيدت فى   05-09-2017 برقم ايداع    

2695 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

68 - رشا رشاد محمد عبدالرضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3813   قيدت فى   13-05-2015 برقم ايداع    

1080 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

69 - فاطمه الزهراء فوزى احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5045   قيدت فى   24-11-2015 برقم 

ايداع    2685 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

70 - محمود فاروق خلف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7471   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

3101 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

71 - اسحق فوزى اسحق باسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8075   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    

1966 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

72 - اسحق فوزى اسحق باسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8075   قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    

4001 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

73 - طارق منصور عزالدين نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8851   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

74 - محمد صبحى رمضان عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6111   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

1072 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

تجديد شركات
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