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قيود أفراد

1 - عبدالرحمن كمال حسين عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1976 

ورقم قيد 137435    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط موشا - بملك/ احمد 

محمد احمد عبدالعزيز

2 - سومه فلى بطرس غبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1977 

ورقم قيد 137436    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء ومستلزمات معمار, بجهة محافظة اسيوط العزيه-

بملك/ محسن لمعى رمزى تاوضروس

3 - محمد خالد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1978 ورقم 

قيد 137437    محل رئيسى  عن محل بيع مبيدات واسمده زراعيه وتقاوى, بجهة محافظة اسيوط درنكه - طريق 

اسيوط الغنايم - بملك/ جمال احمد ابراهيم

4 - محمود خالد محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1980 

ورقم قيد 137438    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط منقباد - شارع مصنع 

السماد - بملك/ عبدالباسط محمود سيد

5 - احمد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1986 

ورقم قيد 137439    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - شارع متفرع من 

شارع داير الناحيه - بملك/ مصطفى اسماعيل محمد

6 - اسماء اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1992 ورقم قيد 137440    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - شارع 

متفرع من شارع داير الناحيه - بملك/ احمد عبدالباسط على محمد

7 - احمد يسرى فرغلى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1995 

ورقم قيد 137441    محل رئيسى  عن محمصات بيع فول ولب, بجهة محافظة اسيوط المعلمين - الرئيسى بجوار 

الجنينة  بملك / احمد على ثابت

8 - مرعى على حسين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2005 ورقم 

قيد 137442    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الغربية  - مركز 

ابنوب - عزبة عطيه  - بملك / على حسين على

9 - محمود زين العابدين تمام عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2010 ورقم قيد 137443    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية )فيما عدا الرحلت السياحية والجانب(, 

بجهة محافظة اسيوط شركة فر - 31 شارع الخلفاء الراشدين - بملك/ محمود محمد محمود

10 - مارينا نان عزيز مرقص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2011 

ورقم قيد 137444    محل رئيسى  عن محل تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط المعلمين - ش سعد زغلول  

بملك / مكرم صموئيل ابراهيم

11 - حسن محمد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2012 ورقم 

قيد 137445    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط المطمر- بملك/ على محمد 

حسن على
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12 - هشام على حسان مجلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2013 

ورقم قيد 137446    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت واعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط ساحل سليم - تاسا - 

بملك / على حسان مجلى

13 - خلف ادوار خليفه جرس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2014 

ورقم قيد 137447    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة اسيوط دير تاسا - الحبايشة - بملك/ اشرف 

شكرى جادالرب بخيت

14 - عماد خليل محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2015 ورقم 

قيد 137448    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله واعمال الديكور ) بدون التصميمات الهندسيه (, 

بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )17( شارع ممتاز نصار المتفرع من الحكمدار - بملك / عماد ابراهيم نجيب 

زخارى

15 - امال توفيق اسحق تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2018 ورقم قيد 137449    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه )بقاله( قطاعى, بجهة محافظة اسيوط بندر 

منفلوط- حى السلم - بملك/ فتحى توفيق اسحق تاوضروس

16 - رومانى عبدالملك عوض عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 2019 ورقم قيد 137450    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية ) بقالة (, بجهة محافظة اسيوط شارع 

الجلء  - شركة فر  بملك / منال تاوضروس ديماس جرجس

17 - حسن خالد حسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2022 

ورقم قيد 137451    محل رئيسى  عن مطعم لبيع الكريب, بجهة محافظة اسيوط برج سيتى الجامعه بشارع 

القرطبى - سيتى الول - بملك/ عبداللطيف محمدين ابورحاب

18 - بشوى عجيب عيسى جيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2025 

ورقم قيد 137452    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة اسيوط نزلة عنان - بملك/ عجيب 

عيسى جيد

19 - مصطفى فتحى نبيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2026 

ورقم قيد 137453    محل رئيسى  عن مخزن لبيع اخشاب, بجهة محافظة اسيوط نزه قرار - بملك / فتحى نبيه 

محمد

20 - عماد ملك حفيظ نصيف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2031 

ورقم قيد 137454    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط نزلة الملك - شارع البعث - 

بملك/ نادى خلف نظير

21 - على عبدالعظيم عبدالوهاب عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 2039 ورقم قيد 137455    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المعابده 

الشرقيه- بملك/ احمد جمال عبدالعظيم عبدالوهاب

22 - جمالت حامد عامر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2055 

ورقم قيد 137456    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط المعلمين الجديدة - شارع الخمسين - 

برج الخيال - بملك/ محمد عاطف عبدالحميد
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23 - ساره صلح عبدالرشيد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2062 ورقم قيد 137457    محل رئيسى  عن مركز تدريب وتنمية بشرية فيما عدا المن والحراسة والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - 5 شارع ابوبكر  بملك / ابراهيم محمد 

ابراهيم كحوت

24 - رمضان سيد محمد هريدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2063 

ورقم قيد 137458    محل رئيسى  عن مطعم لبيع الماكولت الشعبيه)فول وطعميه(, بجهة محافظة اسيوط بندر 

منفلوط - شارع محمود ابوالحسن - بملك/ حماده رمضان سيد محمد

25 - ناهد احمد محمد ابوالعباس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2066 

ورقم قيد 137459    محل رئيسى  عن مركز تدريب وتنميه بشريه )فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعدالحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - شارع الجمهوريه - شقه رقم )2( - 

مساكن البوسطه - بملك/ صلح سيد شاكر شنطورى

26 - احمد محمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2069 

ورقم قيد 137460    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الزاوية  - بملك / 

صابر امين محمود على

27 - مارينا حسنى يوسف يونان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2082 

ورقم قيد 137461    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط 49 شارع الجلء  بملك / 

داليا نجيب محمد عبدا

28 - حمدى سيد فراج سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2083 ورقم 

قيد 137462    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط بنى ادريس - بملك/ كمال 

صادق عمران

29 - رقيه محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2084 ورقم 

قيد 137463    محل رئيسى  عن اتيليه لتفصيل الملبس, بجهة محافظة اسيوط بحرى - بملك/ احمد عبدالواحد 

محمد

30 - على مصطفى ابوزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2086 

ورقم قيد 137464    محل رئيسى  عن محل بيع علف حيوان, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - بملك/ ايمان سيد 

محمد سيد

31 - زكيه عبدالله حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2089 

ورقم قيد 137465    محل رئيسى  عن ترزى ملبس, بجهة محافظة اسيوط اولد محمد  - بملك / معتز عزت 

عبدالبارى

32 - ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2090 ورقم قيد 137466    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى وتشطيبات وتصميم وديكورات وتوريدات 

ادوات النقاشة, بجهة محافظة اسيوط عرب الشنابلة - بملك/ عبدالمنعم ابراهيم عبدا

33 - على جمال على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2104 ورقم 

قيد 137467    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره  - بملك / اعتماد عبدالعال صابر 

عبدالعال
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34 - محمد محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2109 

ورقم قيد 137468    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة اسيوط درنكه  - العزبه البحرية  - بملك / نادية 

فؤاد محمد عبدا

35 - وليد عبدالتواب عبدالعزيز مبارك تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2111 ورقم قيد 137469    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع البستان - 

بملك/ صبحى ثابت حسين فرغلى

36 - امال محمود عبدالرحمن حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2114 ورقم قيد 137470    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة اسيوط عرب المدابغ - الطريق 

الدائرى  - بملك / اسماعيل جميل حسين حمدان

37 - صلح جمال كامل رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2119 

ورقم قيد 137471    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسيوط 37شارع جسر السلطان امام مستشفى 

الحميات- بملك/محمد على سيد فرغلى

38 - اسماعيل نادى ثابت اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2120 ورقم قيد 137472    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بنى شقير - 

بملك / طه محمد عبدالعزيز احمد

39 - هشام عبدالرازق على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2127 ورقم قيد 137473    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط شارع فاروق 

قديس - مصنع سيد - بملك/ محمد عبدالحميد عيسى احمد

40 - عبدالفتاح سيد احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2128 

ورقم قيد 137474    محل رئيسى  عن تجارة العلف بجميع انواعها, بجهة محافظة اسيوط كوم المنصورة - 

شارع الجرابعة الشرقية - بملك /  بركات سيد احمد

41 - احمد محمد محمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2132 

ورقم قيد 137475    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - ش جناين 

ايوب  بملك / ورثة المرحوم محمد محمد عبدالحافظ

42 - علءالدين صلح احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2141 ورقم قيد 137476    محل رئيسى  عن محل بيع مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة اسيوط بندر 

منفلوط - ش عمر بن الخطاب  بملك / رضا كامل احمد مدين

43 - احمد عبدالحميد عبدالرحيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2142 ورقم قيد 137477    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط 

- ش محمد فريد - بملك/ عمر فتحى عبدالحميد

44 - نشات كامل حبيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2143 ورقم قيد 

137478    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدوية ومستحضرات الصيدلية, بجهة محافظة 

اسيوط عقار رقم ) 3 ( شارع جسر الصليبه  بملك / عواطف حكيم حبيب

45 - جمال محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2144 ورقم 

قيد 137479    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائيه وتعبئه يدوى, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم- 

شارع 23 يوليو - بملك/ همام محمود همام حسن
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46 - عثمان على احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2158 ورقم 

قيد 137480    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - بملك/ ميرفت جادالرب يوسف 

جادالرب

47 - مصطفى على احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2161 

ورقم قيد 137481    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزه قرار- بملك/احمد 

على احمد محمد

48 - عطيات محمدصابر موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2162 ورقم قيد 137482    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

اسيوط الوليديه - شارع طراد النيل  بملك / طاهر عبدالعاطى عطيه احمد

49 - اسلم محمد صابر على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2175 

ورقم قيد 137483    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط منقباد - اسكندرية 

مبارك  - خلف مكتب التموين  بملك / محمد صابر على عثمان

50 - مريانا مكرم بخيت عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2177 

ورقم قيد 137484    محل رئيسى  عن مكتب توزيع منظفات, بجهة محافظة اسيوط بنى مر - بملك/ عماد شاكر 

ملك شحاته

51 - محمد جمال محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 137485    محل رئيسى  عن محل بيع وتجهيز نظارات طبيه وشمسيه, بجهة محافظة اسيوط 15 برج)

ا( ابراج النصر - بملك / طارق محمد محمد

52 - ايمن زهرى خميس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2186 

ورقم قيد 137486    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط السراقنا - بملك / 

زهران خميس ابراهيم

53 - سمير احمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2188 

ورقم قيد 137487    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - بملك/ 

احمد محمد سليمان

54 - عمرو احمد على محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2189 

ورقم قيد 137488    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية ) بقالة ( سوبر ماركت, بجهة محافظة اسيوط عقار 

رقم ) 7 ( شارع الهللى  بملك / محمد محمود حمدى

55 - صلح محمد محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2192 

ورقم قيد 137489    محل رئيسى  عن محل بيع الجهزه الكهربائيه )فيما عدا الكمبيوتر (والمنزليه والثاث 

ومعدات الضاءه, بجهة محافظة اسيوط ديروط - الكوم الخضر  - بملك / محمد محمود حسين محمود

56 - احمد فتحى درويش محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2193 

ورقم قيد 137490    محل رئيسى  عن ورشه اخشاب, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )4(الوليديه - حاره جابر 

عبدالهادى المتفرع من شارع الشيخوه - بملك / محمد مصطفى صديق حسانين

57 - محمد ممدوح على محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2194 

ورقم قيد 137491    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة اسيوط شارع 26 يوليو - بملك / احمد 

مصطفى عباس مصطفى
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58 - احمد عبدا عبدالمطلب سيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2197 ورقم قيد 137492    محل رئيسى  عن تغليف وتعبئة مواد غذائية يدوى, بجهة محافظة اسيوط بندر 

ديروط - ش المدينة المنورة  - حى حسام كيلنى  بملك / عمرو سيد ليس

59 - ابراهيم حسن محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2201 ورقم قيد 137493    محل رئيسى  عن تعبئه وتوزيع مواد غذائيه يدوى, بجهة محافظة اسيوط منفلوط - 

جحدم - بملك/ حسام حسن محمد عبداللطيف

60 - علء محمد قاسم على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2206 ورقم 

قيد 137494    محل رئيسى  عن بيع مشروبات باردة و ساخنة, بجهة محافظة اسيوط الوسطى  - صنية كوبرى 

الوسطى - بملك / احمد قاسم على عبدا

61 - بكر احمد محمد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2208 

ورقم قيد 137495    محل رئيسى  عن ورشه اخشاب يدوى, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - الجزيره 

المرتفعه - بملك/ شعبان بدر مهران شحاته

62 - محمود على نور زين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2213 ورقم 

قيد 137497    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى ( ومقاولت اعمال متكاملة وتوريد مواد غذائية, بجهة محافظة 

اسيوط منقباد - عزبة الجيش  - بملك / ياسر عبدالوالى عبدالسلم حسن

63 - سامح فوزى زكى شنوده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2226 

ورقم قيد 137498    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط- شارع المنصوره غرب 

مدرسه الزراعه- بملك/ جمال صدقى حنين

64 - زينب صابر عتمان جبر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2227 

ورقم قيد 137499    محل رئيسى  عن ورشة نجارة الى ويدوى, بجهة محافظة اسيوط الحواتكة - بملك / دردير 

عبدالرحيم محمود

65 - اشرف لبيب فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2235 

ورقم قيد 137500    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة اسيوط شارع محمد على مكارم ناصية شارع 

المدارس  بملك / 1- ملك  2 - حسنى  3 - صفوت لبيب ملك بشاى  4 - عياد لبيب شاكر خليفه

66 - رمضان محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2241 

ورقم قيد 137501    محل رئيسى  عن مطعم لبيع الماكولت, بجهة محافظة اسيوط شارع الجمهورية  بملك / 

احمد جابر مرسى هريدى

67 - علي شحاته علي عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2259 ورقم 

قيد 137502    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بنى مر- بجوارالموقف -بملك /حسام محمود 

مسعود عبدالرحمن

68 - شنوده ناجى جميل اخنوخ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2263 

ورقم قيد 137503    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة ) 19 (  من الفقرة ) 36 ( 

من المجموعة ) 6 (, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - عزبة الكلبوه  بملك / علء ناجى جميل اخنوخ

69 - دميانه جرجس كامل اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2266 ورقم قيد 137504    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ج0م0ع فيما عدا الرحلت السياحيه 

والجانب, بجهة محافظة اسيوط الحمام -بملك/ماجد فرحات كامل اسكندر
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70 - سعاد يونس عابد بدر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2273 ورقم 

قيد 137505    محل رئيسى  عن محل بيع احذية, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - ش الجمهورية  بملك / 

بدر احمد عبدالرحيم

71 - عبدالعال زكي احمد سرحان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2276 ورقم قيد 137506    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط الغريب - 

بملك / ممدوح حسن عثمان

72 - عماد جميل بخيت ثابت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2278 

ورقم قيد 137507    محل رئيسى  عن مكتب توزيع وتوريد مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط العصارة - بملك / 

حجازى العبد عبدالرسول اسماعيل

73 - ايمان رفعت فؤاد بله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2279 ورقم 

قيد 137508    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط 26 ا تنظيم تقاطع 26 يوليو 

امتداد يسرى راغب - بملك/ بولس زكريا بسطا

74 - نهال محمد يونس محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2280 

ورقم قيد 137509    محل رئيسى  عن مكتب دعايه و اعلن و توريداتها ) فيما عدا توريد العمالة و اصدار 

الصحف و المجلت و الكتب الدينية و المصاحف و النترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة اسيوط شارع ابوبكر الصديق متفرع من شارع جوده السدى - بملك / محمد انور احمد

75 - سيد عبدالمعطى صديق سيد بدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2283 ورقم قيد 137510    محل رئيسى  عن بيع احذية وشنط, بجهة محافظة اسيوط شارع 23 يوليو  - جمعية 

الشبان المسلمين  بملك / محمد فريد عثمان على

76 - عزيزه عبدالغني عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2289 ورقم قيد 137511    محل رئيسى  عن بيع تكييف وفلتر مياه, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )1( 

المعلمين - شارع الثورة - بملك/ محمد مرعى حسين عباس

77 - محمد نبيه عبدالحكيم كريم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2291 

ورقم قيد 137512    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط سرقنا - بملك / نبيه 

عبدالحكيم كريم عطيه

78 - شاهنده محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2294 

ورقم قيد 137513    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة اسيوط 36 شارع التجنيد - بملك/ 

محمد احمد سيد احمد

79 - اسلم عصام الدين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2299 ورقم قيد 137514    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - 

شارع العشرين خلف موقف الحواتكه  بملك / وليد محمد رفيق

80 - محمود شحاته عبدالعال شحاته تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2300 ورقم قيد 137515    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط- تقسيم 

ابوجبل- شارع عثمان بن عفان - بملك/ احمد عبدالحميد احمد عبدالمجيد

81 - محمد على رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2306 

ورقم قيد 137516    محل رئيسى  عن بيع علفه, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - بملك / على رمضان محمد
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82 - عبدالرحيم عطاا احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2310 ورقم قيد 137517    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة 

الشرقية - بملك / عطاا احمد محمد

83 - مينا عادل مترى مسعد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2313 ورقم 

قيد 137518    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط بستى مول - ابراج الشرق 

بشارع الجيش- بملك/ ايمن مقبل حكيم غبر - محل رقم )12(

84 - عواطف فهيم عمرو على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2315 

ورقم قيد 137519    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العتامنة - بملك / احمد 

عبدالعظيم عمرو على

85 - هيثم حمدى محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2321 

ورقم قيد 137520    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المعابده الغربيه- 

بملك/ علءالدين محمد طه عطاا

86 - حمزه ابراهيم كامل مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2323 

ورقم قيد 137521    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط 18 شارع متياس من 

شارع المحافظه - بملك /احمد ابراهيم كامل

87 - ملك نظمى دانيال توما تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2326 

ورقم قيد 137522    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - بملك / احمد محمد 

صلح الدين احمد

88 - متولى ابوضيف متولى على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2337 

ورقم قيد 137523    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط المطمر - بملك / عنتر متولى 

ابوضيف متولى

89 - ناديه محمود محمد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2338 

ورقم قيد 137524    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ عبدالعظيم 

محمود عبدالهادى احمد

90 - احمد محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2340 ورقم 

قيد 137525    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط بنى مجد - بملك/ جمال احمد 

حسن سيد

91 - عباس زاهر رشدى جادالسيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2344 

ورقم قيد 137526    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية بالجملة, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك / 

رومانى زاهر رشدى

92 - مايز خليفه محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2352 ورقم 

قيد 137527    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى مر - بملك/ فاطمه احمد ابراهيم مسعود

93 - مينا عبدالمسيح فوزى عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2356 ورقم قيد 137528    محل رئيسى  عن بيع و توريد قطع غيار و اكسسوار سيارات, بجهة محافظة اسيوط 

عمارة رقم )أ( مساكن نائلة خاتون - شارع الجامعة - بملك / منتصر جابر يوسف توفيق
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94 - اسامه مجدى عياد خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2361 

ورقم قيد 137529    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )16( شارع زاده 

متفرع من شارع ثابت - بملك/ نوال غالى صليب

95 - ملك يحى سامى بباوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2364 

ورقم قيد 137530    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة اسيوط مير- طريق الدير ومير- بملك/ سعيد 

الدسوقى عبدالرحيم

96 - محمد هديه محمود هديه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2365 

ورقم قيد 137531    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - شارع ال هديه - بملك/ 

هديه محمود هديه حسانين

97 - نجاة شنوده دانيال شنوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2366 

ورقم قيد 137532    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية ) بقالة (, بجهة محافظة اسيوط دير درنكه  - بملك / وحيد 

كيرلس كليب روفائيل

98 - اسامه حنفى شحاته محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2379 

ورقم قيد 137533    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه داخل ج0م0ع فيما عدا الرحلت السياحيه 

والجانب, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - ش الجمهوريه - بملك/ حمدى عيد سيد

99 - احمد عاطف عبدالمعز ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2380 ورقم قيد 137534    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط منقباد - عزبة الجيش - 

طريق الوادى الجديد  - بملك / عاطف عبدالمعز ابوالعل

100 - حسام عادل كمال واصف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2383 

ورقم قيد 137535    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط التتالية - بملك/ عادل كمال 

واصف

101 - محمد صابر محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2390 

ورقم قيد 137536    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط موشا- شارع البنك 

الزراعى - شرق البلد - بملك/ صابر محمد نصر محمد

102 - على زكريا محمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2392 

ورقم قيد 137537    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة اسيوط العتامنه - بملك/ جابر عبدالحميد 

فرج يوسف

103 - حسن حسنين حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2395 

ورقم قيد 137538    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة اسيوط بنى حسين - بملك / جلل 

عبدالجابر محمد عبداللطيف

104 - ابتسام عبدالساتر محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2396 ورقم قيد 137539    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط الهدايا - عزبه عبدالرحيم 

حسن - بجوار الجامع - بملك/ عبدالساتر محمد عبدالرحيم حسن
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105 - احمد ثابت احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2398 

ورقم قيد 137540    محل رئيسى  عن بيع خضار و فاكهه, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط شارع على ابى 

طالب - بملك / محمد عبدالرحمن جادا مصطفى

106 - احمد عطيه صابر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2399 

ورقم قيد 137541    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط الفتح - الفيما بملك / سامح 

سعد مهنى اخنوخ

107 - مختار سعيد عزت سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2400 

ورقم قيد 137542    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع الجلء - بملك/ احمد 

صالح مصطفى حسان

108 - ابراهيم زكى حسين عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2410 

ورقم قيد 137543    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف آلى, بجهة محافظة اسيوط منقباد - بملك / نبويه محمد 

عبدالرازق

109 - نهى السيد محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2414 

ورقم قيد 137545    محل رئيسى  عن بيع هدايا, بجهة محافظة اسيوط ابراج السمنت - ش يسرى راغب  بملك 

/ محمد على احمد

110 - يوسف صموئيل حكيم برسوم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2416 ورقم قيد 137546    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار فضه, بجهة محافظة اسيوط شارع النميس - 

)10 مجمع السلم( -بملك/ روزفيلت وليم حبيب منصور

111 - اسامه محمدنجيب سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2417 ورقم قيد 137547    محل رئيسى  عن مكتب تسويق الكترونى عن طريق النترنت ) فيما عدا المن 

والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة اسيوط نايله خاتون - شارع بدارى  - محل رقم ) 5 (  بملك / تحية النحاس 

حسن مزيد

112 - طه بكر حسن عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2418 

ورقم قيد 137548    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط منقباد - بملك/ 

مصطفى جلل مصطفى حمدان

113 - حمزه محمد حمزه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2427 

ورقم قيد 137549    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط المطيعه - شارع الخطيب - قبلى 

البلد - بملك/ مندى محمد حمزه

114 - محمود عبدالوهاب حسن غلمى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2434 ورقم قيد 137550    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - بملك / 

عبدالوهاب حسن غلمى

115 - عبدالرحمن احمد عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2442 ورقم قيد 137551    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - شارع عباس - 

بملك/ محمد صابر القرد
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116 - كيرلس هلل عبدالملك داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2446 ورقم قيد 137552    محل رئيسى  عن صيانة و بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط 

- شارع العشرين - بملك / بدر على عبدالرحمن عبدالعال

117 - محمد مطير محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2454 

ورقم قيد 137553    محل رئيسى  عن محل بيع حديد تسليح, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - بملك / ابراهيم 

مطير محمد احمد

118 - اسماء على سيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2490 

ورقم قيد 137554    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات صحية, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد  - بملك / 

عصام محمد ابراهيم

119 - محمد عنتر محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2492 

ورقم قيد 137555    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بنى رزاح- كوم الترمس- بملك/ محمد محمود 

مرسى احمد

120 - محمد مصطفى على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2494 

ورقم قيد 137556    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الزاويه-بملك/ مصطفى 

على عثمان

121 - حسين محمد محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2496 

ورقم قيد 137557    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط المندرة قبلى - شارع 

الكوبرى  بملك / احمد الحلوى محمد محمود عبدا

122 - حنان عنتر محمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2497 ورقم قيد 137558    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط المعلمين 

الطريق الدائرى بجوار مسجد العزيز الحميد- بملك/ خالد جلل على عبدالحافظ

123 - ليلى مندى احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2500 

ورقم قيد 137559    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الشيخ عون ا -  بملك 

/ مندى احمد عبدالحميد

124 - شيماء محمد عبدالوهاب عسقلنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2506 ورقم قيد 137560    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة اسيوط ديروط الشريف - شارع الجمعيه 

الزراعيه- بملك/ اشرف عبدالسلم عبدالحكيم عيسى

125 - عامر صابر عبدالحميد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2508 ورقم قيد 137561    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بلوط - بملك / 

صلح الدين صابر عبدالحميد عبدالسلم

126 - علء بخيت احمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2518 ورقم قيد 137562    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته )بعدالحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط الزاويه - بملك/ محمود حسن 

عبدالمنطلب احمد

127 - اميره صلح صديق مهران تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2519 ورقم قيد 137563    محل رئيسى  عن سيشن تصوير ) اخذ مناظر (, بجهة محافظة اسيوط كوم ابو شيل  

- حوض الكوله  بملك / محمد ممتاز محمد
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128 - بسمه ميخائيل جيد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2526 

ورقم قيد 137564    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع الجيش  

بملك / اليشع ثابت كيرلس

129 - داليا محمد عزالعرب السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2527 

ورقم قيد 137565    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول على موافقه جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بنى مر - بجوار ابراج السعوديين - بملك/ احمد محمود 

محمد

130 - محمد صلح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2532 

ورقم قيد 137566    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع وبيع احذيه, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد- بملك/ 

صلح محمد احمد على

131 - محمود سيد حسن سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2536 

ورقم قيد 137567    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة اسيوط بنى قره - 

شارع المحطة - بملك / على خليل جاهين

132 - ميشيل رياض زخارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2545 

ورقم قيد 137568    محل رئيسى  عن محل بيع براويز, بجهة محافظة اسيوط امتداد ش يسرى راغب  بملك / 

عبدالحافظ محمد احمد

133 - ايمن زارع شحاته ناروز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2546 

ورقم قيد 137569    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع 

عمر بن الخطاب - بملك/ زارع شحاته ناروز

134 - محمد بيومى محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2547 

ورقم قيد 137570    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط المطيعه- شارع الشيخ 

حسوبه- بملك/ بيومى محمد سيد

135 - احمد احمد محمد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2552 ورقم قيد 137571    محل رئيسى  عن مخبز حلوى من عجين, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع 

بورسعيد  بملك / عبدالفتاح كمل حسن عثمان

136 - بدرى عبدالناصر حسين على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2554 ورقم قيد 137572    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه وملبس, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - 

بملك/ عبدالناصر حسين على

137 - محمود ضاحى محمود حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2555 ورقم قيد 137573    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط منقباد - حى السلم - 

بملك / محمد صلح احمد حسانين

138 - محمد محمد غريب كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2556 

ورقم قيد 137574    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط متفرع من شارع محمد 

محمود - القيساريه- بملك/ احمد محمد غريب كيلنى
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139 - محمود حمدان مرسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2560 

ورقم قيد 137575    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط منقباد - عزبة ابوالقاسم  - 

بملك / محمود مصطفى احمد محمد

140 - وفاء فلونه حكيم بخيت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2584 

ورقم قيد 137576    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسيوط ريفا- بملك/ شنوده متياس 

جورج اسعد

141 - حسام صلح عبدالباقى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2585 ورقم قيد 137577    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط كوم ابوشيل - 

عزبة النخل  - بملك / احمد على محمد احمد

142 - ثروت سيد عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2593 ورقم قيد 137578    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط المطمر -  بملك /   

سيد عبدالحميد ابراهيم

143 - جميل صالح سعيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2596 

ورقم قيد 137579    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط- شارع 

القيساريه- بملك/محمد سيد توفيق

144 - لطفى حامد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2598 

ورقم قيد 137580    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط جحدم - بملك/ سامى 

محمد حمدي سلمان

145 - قطب حمدان مهران محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2600 

ورقم قيد 137581    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط عماره ) ب (  شارع 

الجلء امام مدرسة الفكريه  بملك / محمود محمد طه رشوان  - مدخل ) 2 (

146 - اسلم نصر توفيق احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2602 

ورقم قيد 137582    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسيوط العصارة - بملك/ سيد راشد ابراهيم 

عبدالرسول

147 - سعيد نادى شفيق سعيد تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2603 

ورقم قيد 137583    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعطاره, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية  - ش مصطفى 

النحاس تقسيم عمرو  بملك / نادى شفيق سعيد

148 - نبيله مدحت رمسيس شفيق تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2605 ورقم قيد 137584    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت مبانى اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دير 

ريفا - بملك/ مدحت رمسيس شفيق

149 - محمد سيد على على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2609 ورقم 

قيد 137585    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة اسيوط منقباد- بملك/سيد على على

150 - كاترين حنا مجلى فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2610 

ورقم قيد 137586    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية  - ش 

المركز - بملك / فنجرى اسعد غبر
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151 - كريم جمعه صالح هديه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2611 

ورقم قيد 137587    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بجوار 

البنك الزراعى - بملك/ نجيه الصغير حسين محمد

152 - محمد خالد محمدين عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2615 ورقم قيد 137588    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط بنى محمديات - 

الشهابية  -بملك / كريمه عباس محمد مرسى

153 - مصطفى عماد عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2616 ورقم قيد 137589    محل رئيسى  عن ورشة سمكرى سيارات, بجهة محافظة اسيوط مدينة اسيوط 

الجديدة - 37 منطقة الورش المدينة الصناعية الثانية - بملك/ عماد عبدالوهاب محمد عبدالعاطى

154 - عبدالناصر مصطفى بكر عبدالراشد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 2626 ورقم قيد 137590    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه بالجمله وقطاعى, بجهة محافظة 

اسيوط الزاوية - بملك/ على مصطفى بكر عبدالراشد

155 - حمديه سعد عبدالحافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2628 ورقم قيد 137591    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط منقباد- شارع الوحده 

المحليه- بملك/ هانى محمد محمود عبدالغنى

156 - رأفت وجيه غبر غالى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2629 

ورقم قيد 137592    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسيوط بانوب ظهر الجمل - الطريق الدائرى 

- بملك / ماجد حسنى صالحين فرج

157 - حسن عثمان سيد احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2643 ورقم قيد 137594    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت ملحق به طرمبه رصيف, بجهة محافظة اسيوط 

عرب العوامر  - بملك / ناديه عبدالوهاب محمد احمد

158 - محمد عبدالكريم حمدى حفنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2645 ورقم قيد 137595    محل رئيسى  عن محل بيع اسمنت بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الغربية 

- بملك/ احمد حفنى عبدالجواد عيسى

159 - حسنى ابوالغيط مهنى عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 2646 ورقم قيد 137596    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اعلف دواجن, بجهة محافظة اسيوط عرب 

الشنابلة - بملك / نعيمه عطا احمد عطا

160 - محمد شعبان عبده عبدالعواض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2647 ورقم قيد 137597    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة اسيوط 5 شارع المجاهدين - بملك/ يوسف 

شعبان سيد

161 - عزام سعد محمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2656 

ورقم قيد 137598    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية - شارع 

الشيخ نجيب  - بحرى البلد  بملك / سعد محمد عبدالحافظ

162 - عاطف محمد عطيه سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2657 

ورقم قيد 137599    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اثاث, بجهة محافظة اسيوط دير الجنادلة - بملك/ حمدى 

عطيه سيد مهران
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163 - اسامه فيليب لويز بولس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2661 

ورقم قيد 137600    محل رئيسى  عن تصنيع باب وشباك, بجهة محافظة اسيوط المنطقه الصناعية - مجمع 

الصناعات الصغيره )الصفا( ببنى غالب - 13ج - بملك/ الغرفه التجارية المصرية بأسيوط

164 - ريمون رافت رسمى نعيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2662 

ورقم قيد 137601    محل رئيسى  عن محل بيع اقمشه بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط سنتر اسيوط- بتقسيم بنك 

فيصل السلمى- بملك/ ريمون رافت رسمى نعيم 23024

165 - محمود احمد حسن احمد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2665 ورقم قيد 137602    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم 

)14( شارع الجندى على - بملك/ مصطفى محمد نبيل

166 - حامد عبدالعليم محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2666 ورقم قيد 137603    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة وتوريدات مواد البناء والطرق 

والرصف, بجهة محافظة اسيوط كوم ابوشيل  - 144 كوم ابوشيل  - بملك / خليل موسى محمد

167 - احمد عادل احمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2671 ورقم 

قيد 137604    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائيه وتركيبات وتوصيلت كهرباء, بجهة محافظة اسيوط 

المشايعة - المشايعه بحرى - بملك/ عادل احمد على حسين

168 - عثمان بخيت صديق عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2673 ورقم قيد 137605    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط شرق-بملك/ 

بخيت صديق عبدالجيد

169 - علء محمد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2678 

ورقم قيد 137606    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بنى طالب - بجوار 

مستشفى بنى طالب  - شقة بالدور الرضى  - بملك / ابراهيم يوسف ابراهيم عبدالرسول

170 - سامح مبارك بدر عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2682 

ورقم قيد 137607    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية - شارع 

الجلء - بملك/ رامى هانى زاهر عبدالمسيح

171 - مصطفى عبدالحليم سيد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2684 ورقم قيد 137608    محل رئيسى  عن محل بيع العلف ومستلزمات الدواجن, بجهة محافظة 

اسيوط ديرالجنادله- ش الوحده المحليه- بملك/ محمدى خلف عبداللطيف

172 - ابوبكر رجب خلف محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2686 

ورقم قيد 137609    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعطارة, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - شارع 

بجوار المطحن  بملك /  فاكهه سيد محمود منصور

173 - محمد قطب حسن على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2691 

ورقم قيد 137610    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط بنى ادريس - بملك/ جمال 

حسن على

174 - يوسف محمود هديه شحاته تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2692 

ورقم قيد 137611    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع- بملك/ بكر 

محمود هديه شحاته
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175 - عبدالرحيم ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2694 ورقم قيد 137613    محل رئيسى  عن مكتب لدارة المنشأت الرياضية, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل 

سليم - شارع داير الناحية - بحرى البلد - بملك/ محمد على محمد مهران

176 - احمد محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2697 

ورقم قيد 137614    محل رئيسى  عن محل بيع خضروات و فاكهة, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع 

الكنيسة المطرانية - بملك / اسلم محمد محمود احمد

177 - حسن احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2703 

ورقم قيد 137615    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - المنشاه 

الكبرى - بملك/ احمد حسن احمد فراج

178 - دينا محمد محمود محمدين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2708 

ورقم قيد 137616    محل رئيسى  عن صيدلية بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة اسيوط 

الغنايم قبلى - شارع الجمهورية  - بملك / محمد صدقى محمود بخيت

179 - مصطفى احمد عبدالمغيث محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2710 ورقم قيد 137617    محل رئيسى  عن ورشة تركيب وتجميع الوميتال, بجهة محافظة اسيوط نزلة سرقنا 

- بملك/ محمد عبدالميهيمن عبدا

180 - مينا نسيم كرمى دهابيى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2711 

ورقم قيد 137618    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دير الجنادله - بملك/ 

نسيم كرمى دهابيى

181 - احمد عصام محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2718 

ورقم قيد 137619    محل رئيسى  عن مخزن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية - طريق مير 

والدير  بملك / محمود بخيت احمد

182 - سعيد عنتر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2722 ورقم 

قيد 137620    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى و حلوانى, بجهة محافظة اسيوط شارع اسماعيل الشريف - 

الوليدية - بملك / فتحى محمد علم سيد

183 - محمود سيد محمود بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2724 

ورقم قيد 137621    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط موشا - بحرى البلد - 

بملك/ احمد محمود سيد عبدالعزيز

184 - هشام زيدان حمدان عمران تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2734 

ورقم قيد 137622    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه)بقاله بالقطاعى(, بجهة محافظة اسيوط المطيعه- وسط 

البلد- بملك/ابراهيم زيدان حمدان عمران

185 - نوره اسماعيل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2739 

ورقم قيد 137623    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية ) بقالة بالقطاعى (, بجهة محافظة اسيوط المطيعة - وسط 

البلد  - بملك / اسماعيل احمد محمد احمد

186 - عزت نمر ايليا رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2743 

ورقم قيد 137624    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط الجاولى - بملك / 

مكرم رياض عبدالملك
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187 - سعيد على محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2748 

ورقم قيد 137625    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الشرقية - 

بملك/ حمدى على محمد احمد

188 - سيد عبدالرحمن حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2766 ورقم قيد 137626    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط نزه قرار - بملك / 

مصطفى عبدالرحمن حسن احمد

189 - سماسم عبدالعزيز محمود على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2768 ورقم قيد 137627    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعدالحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره-بملك/عابد عبدالعال 

حسن عزب

190 - هانى ميخائيل عبيد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2769 ورقم قيد 137628    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة ) 19 ( والمجموعة ) 

6 ( من الفقرة ) 36 (, بجهة محافظة اسيوط التتالية - بملك / نيفين فؤاد فرج

191 - خالد رجب سالم هريدى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2772 

ورقم قيد 137629    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الخوالد- عزبه ال سالم- 

بملك/اشرف غيط سالم هريدى

192 - محمد على سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2776 

ورقم قيد 137630    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و توريد قطع غيارسيارات فيما عدا المجموعة )19( و 

المجموعة )6( من الفقرة )36(, بجهة محافظة اسيوط موشا - شارع العشرين - بملك / على سيد محمد

193 - علء محمد عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2778 ورقم قيد 137631    محل رئيسى  عن محل بيع وصيانه واكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط 100 

شارع الميثاق امام جامع سنبل - بملك/احمد فتحى احمد مالك

194 - محمد سيد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2779 

ورقم قيد 137632    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات وادوات تجميل, بجهة محافظة اسيوط شارع التحكم 

المركزى بجوار عمارة احمد كمال عيسى - بملك/ مديحه حسانين احمد حسانين

195 - ايات اسماعيل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2782 

ورقم قيد 137633    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزة كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر ( و ادوات منزلية, بجهة 

محافظة اسيوط مسارة - بملك / اشرف عبدالله عبده سليمان

196 - مصطفى فتحى صبره محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2783 ورقم قيد 137634    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بنى شقير - 

بملك/ محمد فتحى ثابت على

197 - المير محمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2785 ورقم قيد 137635    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية ) بقالة (, بجهة محافظة اسيوط 2 شارع 

اسماعيل الشريف  - الوليديه  بملك / محمود جمال محمد

198 - نادية زكى عثمان على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2786 

ورقم قيد 137636    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعلفه وعطاره, بجهة محافظة اسيوط نزلة عنان - محل 

بالدور الرضى - بملك/ عبدالعال احمد فرغلى احمد
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199 - حمدى احمد صديق احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2793 

ورقم قيد 137637    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط منقباد - بملك/ احمد 

صديق احمد محمد

200 - احمد سامى احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2795 

ورقم قيد 137638    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة اسيوط ش يسرى راغب  - امام عصير العربى  

بملك  / محمود سامى احمد حسين

201 - محمود المير بدراوى حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2799 ورقم قيد 137639    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المطيعة - 

بحرى البلد - بملك/ على احمد سعيد محمد

202 - احمد بدرى عبدالموجود تركى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2800 ورقم قيد 137640    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك / علء 

صالح ثابت حسين

203 - خالد جمال عبدالناصر عرفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2803 ورقم قيد 137641    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط منقباد - 

شارع اسكندرية مبارك - بملك / محمد صابر على عثمان

204 - ابوزيد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2806 

ورقم قيد 137642    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ عاطف محمد احمد 

محمد

205 - محمد فرحات محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2817 

ورقم قيد 137643    محل رئيسى  عن محل بقالة بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط الحواتكة - بملك / حلمى 

ابراهيم عبدالرحمن

206 - احمد جادالمولى على جادالمولى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2819 ورقم قيد 137644    محل رئيسى  عن معرض الوميتال, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد - بملك/ 

جادالمولى على جادالمولى

207 - عماد سعيد على حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2820 ورقم 

قيد 137645    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط درنكه - عقار رقم ) 15 ( 

قبلى البلد  - بملك / سعيد على حامد رشوان

208 - عمر احمد عمر اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2821 

ورقم قيد 137646    محل رئيسى  عن بيع تقاوى و اسمدة و مبيدات زراعية, بجهة محافظة اسيوط المعابدة 

الغربية - شارع الوحدة المحلية - بملك / على محمد عمر اسماعيل

209 - محمد فهمى حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2827 

ورقم قيد 137647    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية )بقال(, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - الشارع 

الجديد - شارع الساحة - بملك/ ابراهيم عبدالمنعم ضبع
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210 - صلح حسانين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2829 

ورقم قيد 137648    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط العزيه- بملك/ جمال 

حسانين محمد حسن

211 - وليد محمد ثابت سعيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2831 ورقم 

قيد 137649    محل رئيسى  عن مقلى ) لب وفول (, بجهة محافظة اسيوط نزه قرار -  بملك / هانى محمد ثابت 

سعيد

212 - جمال احمد منصور خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2839 

ورقم قيد 137650    محل رئيسى  عن بيع حبوب وغلل )محاصيل زراعيه(, بجهة محافظة اسيوط التتاليه- 

بملك/ زيناهم احمد خليفه

213 - سعيد عبدالنبى عبدالسند حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2853 ورقم قيد 137651    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط 

- شارع بورسعيد  بملك / كريم سعيد عبدالنبى عبدالسند

214 - رضا ميخائيل مرزوق ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2861 ورقم قيد 137652    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه- شارع 

التدريب المهنى-بملك/ فوزيه غالى صليب

215 - سيد قطب محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2865 ورقم 

قيد 137653    محل رئيسى  عن معرض موبيليات, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع  - غرب البلد - بجوار جامع 

بيت الضيفى  - بملك / ابوحسيبه فنجرى محمود

216 - حسن احمد حسين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2866 

ورقم قيد 137654    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط موشا - بملك / احمد 

محمود سيد

217 - احمد شعبان عثمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2867 

ورقم قيد 137655    محل رئيسى  عن نفخ الكاوتش, بجهة محافظة اسيوط بنى حسين- بملك/ رمضان عبدالمجيد 

مغربى حسن

218 - زينب محمود احمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2868 

ورقم قيد 137656    محل رئيسى  عن محل بيع عطاره, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - ش الجمهوريه 

- بملك/ وليد كامل احمد

219 - عمر عبدالغفار عبدالحميد سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2870 ورقم قيد 137657    محل رئيسى  عن بيع اطارات وبطاريات, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - 

شارع بورسعيد  بملك / عيد جمعه جادا احمد

220 - محمد فوزى محمد بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2875 

ورقم قيد 137658    محل رئيسى  عن محمصه)فول ولب(, بجهة محافظة اسيوط برج الثوره- جامعه الزهر -

بملك/ حمدى نصار احمد محمد

221 - نبيله نتعى عبدالغفار خميس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2889 ورقم قيد 137659    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه)فيما عدا الدويه والمستحضرات الصيدليه( 

ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع الرى- بملك/ احمد حسين حسن عثمان
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222 - علء الدين سيد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2891 

ورقم قيد 137660    محل رئيسى  عن بيع مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة اسيوط عمارة )66( شارع 

عبدالحليم موسى - بملك/ سيد حسن على حسن - محل رقم )92(

223 - عماد بدرى حكيم رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2894 

ورقم قيد 137661    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط شركة فر - 12 شارع 

العادلى - بملك / هانى بدرى حكيم رزق

224 - عمرو علء محمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2898 

ورقم قيد 137662    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس واحذيه, بجهة محافظة اسيوط 16 تقسيم جنينه النميس- 

بملك/خالد محمد عبدالصبور

225 - حسين سعد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2905 ورقم قيد 137663    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لتصنيع الثاث المنزلى, بجهة محافظة اسيوط بندر 

ديروط - ش امتداد ش الشهيد احمد عبدالباقى - بملك/ نادى المعلمين بديروط

226 - اغابيوس عبدالملك ابراهيم عزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2908 ورقم قيد 137664    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط رزقه الدير الحرق- 

بملك/ عبدالملك ابراهيم عزيز متى

227 - علء احمد سلمه عبدالرجال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2910 ورقم قيد 137665    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية - شارع ميدان السينما   

بملك / اشرف ذكى حسان

228 - ياسر احمدابوالعيون دردير محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2911 ورقم قيد 137666    محل رئيسى  عن معرض بيع حلويات شرقية وغربية, بجهة محافظة اسيوط 406

شارع المحافظه - بملك/ عبدالعزيز عثمان على

229 - خميس عمر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2912 

ورقم قيد 137667    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط الحواتكة - بملك / 

عمر محمد احمد سيد

230 - محمد طلعت يحيى ابوجبل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2917 

ورقم قيد 137668    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - خلف المستشفى  

بملك / على حسن محمد سلمه

231 - اميره مصطفى حكم نصر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2919 

ورقم قيد 137669    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط علوان - بملك / احمد 

رفعت عبدالمنعم

232 - احمد عبدالرحمن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2921 ورقم قيد 137670    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط الزاويه- بملك/ عمرو احمد 

عبدالرحمن محمد

233 - حسام الدين محمد عبدالسميع طغيان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2926 ورقم قيد 137671    محل رئيسى  عن بيع مشروبات باردة و ساخنة, بجهة محافظة اسيوط بندر 

ديروط - شارع الببلوى - بملك / عادل على حماد
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234 - احمد محمد عبدالمعز مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2927 ورقم قيد 137672    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وادوات منزلية ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة 

محافظة اسيوط عقار رقم ) 1 ( ش جامعة الزهر  بملك / على يوسف على ابوعامر

235 - محمود عبدالراضى احمد ظاهر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2934 ورقم قيد 137674    محل رئيسى  عن ورشه نجاره الى, بجهة محافظة اسيوط منقباد ش الترابيه بملك/ 

قاعود على ابوزيد

236 - ناصر محمد على سيد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2967 

ورقم قيد 137675    محل رئيسى  عن معرض اجهزه كهربائيه)فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة اسيوط 

الهدايا- بملك/ مصطفى سيد على سيد

237 - عبداللطيف محمد قطب محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2970 ورقم قيد 137676    محل رئيسى  عن محل تاجير فساتين افراح, بجهة محافظة اسيوط شارع احمد 

عبدالكريم من ش المحافظة - بملك/ محمد محمد محفوظ

238 - احمد ذكى دسوقى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2971 

ورقم قيد 137677    محل رئيسى  عن ورشة حداده بوابات بسيطه, بجهة محافظة اسيوط نزه قرار - بملك/ خالد 

ذكى دسوقى احمد

239 - ياسمين سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2972 

ورقم قيد 137678    محل رئيسى  عن محل بيع علف حيوانى بالجمله, بجهة محافظة اسيوط الواسطى- الجزيره 

القبليه - بملك/ محمد سيد محمد سيد

240 - سلفيا ليون دانيال مسعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2979 

ورقم قيد 137680    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة جملة, بجهة محافظة اسيوط شارع المهندسين -  بملك / 

جمال شوقى عوض

241 - مصطفى محمود عليوه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2980 ورقم قيد 137681    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوريد وتوزيع اعلف )بعدالحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - حوض الجرويه امام الكوبرى الحمام - 

بملك/ ابوالقاسم مصطفى محمود

242 - سندس محمد عمرو حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2984 

ورقم قيد 137682    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة واستثمار عقارى, بجهة محافظة اسيوط ش 

بدارى - نايله خاتون  - بملك / سندس محمد عمرو حسين

243 - عبدا سالم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2985 

ورقم قيد 137683    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعدالحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير- بملك/ سالم محمد سالم 

محمد

244 - محمد شعبان عبدالوهاب عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2995 ورقم قيد 137684    محل رئيسى  عن  المخلفات الصلبه والسائله فيماعدا المخلفات الخطره والنوويه 

والطبيه ) وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة اسيوط عرب العطيات البحريه - بملك/ شعبان 

عبدالوهاب عبدا
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245 - محمد سيد محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3001 

ورقم قيد 137685    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل رزاعيه بالجمله, بجهة محافظة اسيوط عرب 

العطيات البحرية - بملك/ محمد حسن سيد سلمه

246 - مجدى رمضان محمد جادالمولى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3003 ورقم قيد 137686    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة اسيوط شارع اسيوط المحطة  بملك / 

سليمان عبدالرحمن على - محل رقم ) 8 ( برج خالد بن الوليد

247 - نجوى أمير مهنى سليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3006 

ورقم قيد 137687    محل رئيسى  عن محل بيع مواد بناء, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع محمد 

عزت جلل - بملك / محمد نجاح قطب ياسين

248 - محمود عبدالكريم قطب على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3009 ورقم قيد 137688    محل رئيسى  عن محل بيع مستلزمات كمبيوتر)فيما عدا النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة اسيوط شارع المنقبادى - بملك/ احمد عبده حسن عبدالوارث

249 - عادل عبدالموجود عبدالموجود عبده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3018 ورقم قيد 137689    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات تعبئة وتغليف, بجهة محافظة اسيوط 

الحواتكة - ش بورسعيد  - بملك / ابراهيم احمد ابراهيم

250 - رومانى راضى عبدالكريم سدره تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3022 ورقم قيد 137690    محل رئيسى  عن مكتب توريد اجهزه ومستلزمات طبيه ) فيما عدا الكمبيوتر (, 

بجهة محافظة اسيوط 31 ش خوفو - متفرع من يسرى راغب - شركه قلته - بملك/ مكارم مصرى باشا

251 - عبدالموجود عثمان عبدالغفار سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3027 ورقم قيد 137691    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط الفيما -  بملك / عبدالغفار 

عثمان عبدالغفار

252 - ميريت امير واصف نخله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3028 

ورقم قيد 137692    محل رئيسى  عن صالون تجميل وكوافير حريمى, بجهة محافظة اسيوط شارع 26 يوليو 

برج المحبه دور )4( شقه 17 - بملك/ كيرلس امير واصف

253 - محمد فرحان عبدالحميد فرحان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3036 ورقم قيد 137693    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة اسيوط مدينه اسيوط الجديده- 

القطعه25 سكنى تجارى - اسكان عائلى ثالث- بملك/ سناء عشم ا مينا

254 - محمد امير على حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3051 

ورقم قيد 137694    محل رئيسى  عن بيع ماكولت, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - 2 شارع بورسعيد  

بملك / امير على حسن محمد

255 - لقاء عنتر عبدالبارى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3053 ورقم قيد 137695    محل رئيسى  عن محل بيع البويات والدهانات, بجهة محافظة اسيوط المشايعة - 

بحرى - بملك/ محمد حمودة حماد زيدان

256 - نوره محمود على حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3057 

ورقم قيد 137696    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة اسيوط شطب-بملك/رشدى منصور حسن 

جلب
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257 - ايرين بديع جرجس ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3059 

ورقم قيد 137697    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مستحضرات تجميل )فيما عدا الدويه ومستحضرات 

الصيدليه(, بجهة محافظة اسيوط المعلمين- شارع جمال عبدالناصر- بملك/ مينا عادل عدلى حنا

258 - نواف فرغلى ثابت سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3066 

ورقم قيد 137698    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بنى مر- بملك/ 

فرغلى ثابت سيد

259 - على احمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3068 

ورقم قيد 137699    محل رئيسى  عن بيع علف حيوانى بالجملة, بجهة محافظة اسيوط نزلة عبدالله - بملك/ 

احمد على احمد محمد

260 - محمد ابوناصر كامل ابوناصر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3072 ورقم قيد 137700    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة ) 19 ( والفقرة ) 

36( من المجموعة ) 6 (, بجهة محافظة اسيوط الشامية - بملك / حسين ابوناصر كامل ابوناصر

261 - تامر عادل ابوزيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3080 

ورقم قيد 137701    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دير الجنادله- بملك/ 

عادل ابوزيد عبدالعال

262 - احمد ابراهيم حسن فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3081 

ورقم قيد 137702    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط الوليدية - شارع جامع 

مفتاح - بملك/ ابراهيم حسن فرغلى

263 - عبدا جمال سلمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3084 

ورقم قيد 137703    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط اولد بدر - بملك / احمد جمال سلمان 

احمد

264 - مينا ايوب لطفى كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3087 

ورقم قيد 137704    محل رئيسى  عن صيانه معدات ثقيلة, بجهة محافظة اسيوط مير - بملك / نرجس شفيق فهيم

265 - احمد سيد شحاته سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3098 ورقم 

قيد 137705    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه)بقاله(جمله وقطاعى, بجهة محافظة اسيوط درنكه- غرب البلد- 

بملك/ صابر محمد رفاعى على

266 - ايهاب جرجس اسكندر شنوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3110 ورقم قيد 137706    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم)14(شارع 26 يوليو-بملك/ 

عماد جرجس اسكندر وجوزيف جرجس اسكندر

267 - فاطمه حسن سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3113 

ورقم قيد 137707    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزة كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة اسيوط 

الواسطى - بملك / صلح محمد عبدالرحيم

268 - محمد عمادالدين على رشوان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3116 ورقم قيد 137708    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط الزاويه- بحرى 

البلد- طريق الغنايم- بملك/ عمادالدين على رشوان حسن
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269 - محمود محمد محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3124 ورقم قيد 137709    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) ملبس و معدات ميكانيكية و اغذية و مواد بناء 

و منتجات ورقية و اجهزة كهربائية فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة اسيوط شارع محمود رشوان - بملك / 

عزالدين جلل شافع

270 - محمد سيد احمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3125 

ورقم قيد 137710    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - بملك / 

عاطف سيد احمد رضوان

271 - كرستينا رافت حسنى عزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3141 ورقم قيد 137711    محل رئيسى  عن محل بيع هدايا, بجهة محافظة اسيوط 4شارع النميس تقسيم 

صلح خشبه- بملك/ سعد توفيق ثابت

272 - امير لبيب بشاى منصور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3143 

ورقم قيد 137712    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة اسيوط منقباد- ش مصنع السماد- 

بملك/ ياسر محمد على

273 - عدليه جلل حامد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3151 

ورقم قيد 137713    محل رئيسى  عن مطحن غلل وتهيئه حبوب, بجهة محافظة اسيوط تاسا - بملك/ حسام سيد 

بدوى احمد

274 - حنان محمد مبروك عقيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3157 

ورقم قيد 137714    محل رئيسى  عن محل بيع واصلح الت, بجهة محافظة اسيوط امشول - بملك / الجمعيه 

الزراعيه التعاونيه

275 - محمد عبدا لملوم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3159 

ورقم قيد 137715    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب التتاليه- بملك/ 

حسين محمد عبدا لملوم

276 - راندا عرفه عبدالنظير رشوان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3160 ورقم قيد 137716    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط ديروط الشريف - 

شارع الوكاله - بملك/ محمد عبدالبديع عبدا جاد

277 - شيرين محمود محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3171 ورقم قيد 137717    محل رئيسى  عن محل بيع دهانات وبويات, بجهة محافظة اسيوط المنشاه الكبرى- 

بملك/ عيون زايد عبدالرازق زايد

278 - دينا سيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3193 ورقم 

قيد 137718    محل رئيسى  عن محل بيع مبيدات واسمده وتقاوى حاصلت زراعيه, بجهة محافظة اسيوط بنى 

عديات- بنى عدى البحريه- بملك/ سيد حسن محمد عبدالرحيم

279 - السعيد احمد حسن المشد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3212 

ورقم قيد 137719    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير البويات وخامات البويات ) فيما عدا المجموعة ) 

19 ( والفقرة ) 36 ( من المجموعة ) 6 ( (, بجهة محافظة اسيوط منقباد - عزبة الجيش - بملك / هانى مبروك 

عبدالحفيظ رشوان

280 - فرح وهيب شحاته تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3218 ورقم قيد 137720    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب العطيات 

البحرية - نزالى الحرجات  - بملك / فرج وهيب شحاته
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281 - طه حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3226 

ورقم قيد 137721    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسيوط نزلة عبدالله - شارع خلف المساكن الشعبية 

امام عمارة رقم ) 56 (  - بملك / صلح الدين حسين سيد

282 - عامر بولس صليب ملك تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3228 

ورقم قيد 137722    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك / الهام 

سليم حكيم

283 - محمد محمود على رشدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3229 

ورقم قيد 137723    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط جزيرة الحواتكة - 

بملك/ محمود على رشدان احمد

284 - انسى مالك حنا حبيب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3230 ورقم 

قيد 137724    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط العزيه- بملك/ انسى مالك حنا 

حبيب

285 - محمد السيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3233 

ورقم قيد 137725    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائية وادوات صحية وادوات كهربائية واجهزة 

كهربائية ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ( وادوات مكتبية ) فيما عدا تصوير المستندات ( وادوات نظافة ومطهرات 

ومواد بناء وقطع غيار الجهزة الكهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر ( واثاث ومفروشات وملبس جاهزة ) فيما عدا 

الملبس العسكرية ( واجهزه موسيقية وحدايد وبويات وعدد والت واجهزة سمعيات وبصريات ومستلزمات توريد 

الحضانات ومراكز التاهيل والجهزه والمستلزمات الطبية ) فيما عدا الدوية والمستحضرات الصيدليه (, بجهة 

محافظة اسيوط منقباد - عزبة الجيش  - بملك / ناصر ربيع عبدالبديع

286 - محمد على سيد ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3243 

ورقم قيد 137726    محل رئيسى  عن اتيليه تفصيل ملبس, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع الرى - 

بملك/ محمد احمد ولى الدين على

287 - كاريمان عبدالحكيم مهران محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3254 ورقم قيد 137727    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت سورية, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم ) 1 ( 

شارع الحسن والحسين  بملك / مصطفى محمد على حسن زرزور

288 - محمد عيد تقى بدراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3261 

ورقم قيد 137728    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار سيارات, بجهة محافظة اسيوط الطريق الدائرى - 

عرب المدابغ  بملك / عثمان محمد ابوجبل بيومى

289 - مصطفى عبدالحميد عبدالدايم عاشور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 3262 ورقم قيد 137729    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط نجع 

سبع- بحرى البلد-بملك/عبدالمنصف عبداللطيف عاشور

290 - محمد حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3278 

ورقم قيد 137730    محل رئيسى  عن محل بقالة بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط دمنهور - بملك / محمد محمد 

حسين على مهدى

291 - فادى رضا جرجس جورجى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3280 ورقم قيد 137732    محل رئيسى  عن محل بيع مصوغات ذهبية )بعد الحصول على الموافقات اللزمه 

من مصلحه الدمغ والموازين(, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية -11 شارع الجلء - بملك / وليد حسن عرابي
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292 - حمدى عبدالراضى عبدالصبور احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 3286 ورقم قيد 137733    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لتصنيع الثاث المنزلى, بجهة محافظة اسيوط 

ببلو- بملك/عبدالراضى عبدالصبور احمد

293 - فضل ا حسن فضل ا مسعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3288 ورقم قيد 137734    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط الحمام - الجسر العمومى - بملك / حسن فضل ا 

مسعد

294 - احمد محمدصابر عبدالناصر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 3293 ورقم قيد 137735    محل رئيسى  عن معرض سيارات بيع وشراء واستبدال, بجهة محافظة اسيوط 

29 امتداد يسرى راغب - بملك/ مجلس المدينه

295 - خيرى احمد موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3298 

ورقم قيد 137736    محل رئيسى  عن قص شعر و تجميل )صالون حلقة (, بجهة محافظة اسيوط العدر - بملك 

/ احمد موسى محمد

296 - عمرو صفوت سطوحى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3301 ورقم قيد 137737    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط جحدم- بملك/ 

محمد صفوت سطوحى محمد

297 - احمد عبدالتواب ابوبكر سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3308 ورقم قيد 137738    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية ) بقالة (, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط- 

ميدان ابوجبل بجوار الكنيسة النجيلية - بملك / هانى ظريف ابراهيم واصف

298 - اسماء ابوبكر محمد عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3309 ورقم قيد 137739    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط- شارع 

عباس- بملك/ على عبدالفضيل عبدالراضى عبدالفضيل

299 - منى على محمود محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3311 ورقم قيد 137740    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة اسيوط مير - بملك / امل جمال عبدالحميد 

عبدالرحيم

300 - جمال على عبدالرازق على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3321 ورقم قيد 137741    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة اسيوط 12 شارع محمد توفيق خشبة 

- بملك / حسن حسين محمد حسانين

301 - محمد عنتر احمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3326 

ورقم قيد 137743    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزة كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة اسيوط 

بنى رافع - شارع الجيش سابقا والسلخانه حاليا بجوار مركز الشباب بملك / احمد فتحى احمد على

302 - شيماء عادل خلف سالمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3338 

ورقم قيد 137744    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ محمد محمود 

عبدالنبى شحاته

303 - احمد سليم محمد سيد خضر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3340 ورقم قيد 137745    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تحميل وتفريغ على سيارات الغير )بعدالحصول 

على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة اسيوط موشا- غرب البلد- بجوار الكنيسه- بملك/ محمد محمد هاشم
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304 - صلح صابر محمد مجلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3349 

ورقم قيد 137746    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط شارع الجمهورية - بملك/ محمد 

صابر محمد مجلى - الغنايم - بحرى

305 - سمعان بنيامين سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3350 

ورقم قيد 137747    محل رئيسى  عن بيع الساعات, بجهة محافظة اسيوط شارع 26 يوليو - امام السجل 

التجارى القديم  بملك / احمد حسن احمد جلل

306 - عمرو حسين عمران حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3352 ورقم قيد 137748    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية )يدوى(, بجهة محافظة اسيوط مسارة - 

بملك/ حسين عمران حسين

307 - سعودى سلطان شوقى عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3354 ورقم قيد 137749    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - ش المركز 

الجديد  بملك / سعد احمد جادالرب

308 - محمد علءالدين عتريس محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3360 ورقم قيد 137750    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة اسيوط امام مسجد المجاهدين - 

بملك/ احمد شاكر محمد

309 - محمد حسين عبدالله حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3365 ورقم قيد 137751    محل رئيسى  عن محل بيع فطائر, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - ش المركز 

- بملك/ حسن حجازى عبدالملك

310 - اسماعيل حسن محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3369 ورقم قيد 137752    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط المشايعه- 

بحرى- بملك/ حسن محمد عواد

311 - مينا مرقص مزيون متوشلح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3376 ورقم قيد 137753    محل رئيسى  عن محل فسخانى, بجهة محافظة اسيوط 16 شارع يوليو - بملك/ 

ريمون جورجى سند

312 - سهير صلح شوقى بدوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3379 

ورقم قيد 137754    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب-شرق البلد -

بملك/ناصر سمير عبدالظاهر

313 - احمد رمضان ابوزيد  محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3389 ورقم قيد 137755    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسيوط 4 شارع احمد حنتوت ش 

المشية  - الوليدية   بملك / رمضان ابوزيد محمد

314 - عبدالعال سيد معاز عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3393 ورقم قيد 137756    محل رئيسى  عن بيع مخلفات صلبة و سائلة ) فيما عدا المخلفات الطبية و الخطرة 

و النووية ( و بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة اسيوط العصارة - بملك / شاديه قطب محمد

315 - احمد جمال عبدالحميد جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3395 ورقم قيد 137757    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات عطور, بجهة محافظة اسيوط شارع 26 يوليو 

برج الهرام  - عقار ) 81 ( - بملك / جمال عبدالحميد جادالرب عبدربه
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316 - ايمن فرج صابر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3401 

ورقم قيد 137759    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الزاويه - بملك/ فرج 

صابر على محمد

317 - محمد عبدا محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3410 ورقم قيد 137760    محل رئيسى  عن بيع علف حيوانى بالجمله, بجهة محافظة اسيوط الزاويه- بملك/ 

سيد على عثمان

318 - هدي زياده منازع خير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3413 

ورقم قيد 137761    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - ش الترعه القديمه - بملك/ 

زكريا عبدالمعز عبدالرحيم

319 - فيفى محمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3420 

ورقم قيد 137762    محل رئيسى  عن مصنع حلويات, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - نجع رويشد - بملك/ 

عبدالرحمن احمد سالم احمد

320 - بدر ابوبكر عبدالمالك معبد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3423 

ورقم قيد 137763    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - شارع 

طلعت حرب  بملك / ابوبكر عبدالمالك معبد

321 - حاتم عمران محمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3429 

ورقم قيد 137764    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط المطيعه - بملك/ زكريا 

عبدالوهاب شحاته

322 - محمود خليفه محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3441 

ورقم قيد 137765    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط شطب- اول البلد- بملك/ خليفه محمد 

احمد

323 - محمد سيد عبدالسميع مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3444 ورقم قيد 137766    محل رئيسى  عن محل بيع اخشاب مسلح جديدة و قديمة, بجهة محافظة اسيوط نزه 

قرار - بملك / جمال مصطفى فهمى سيد

324 - رجب ثابت احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3460 

ورقم قيد 137768    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط منفلوط - بنى رافع - بملك 

/ حسين ثابت احمد محمد

325 - نبيله خليفه محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3461 

ورقم قيد 137769    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط المندرة قبلى بملك/ 

محمد عباس محمد

326 - على محمد محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3462 

ورقم قيد 137770    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب و غلل, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بملك / 

عبدالرحمن محمد محمود سيد

327 - تغيان احمد حسن احمدفراج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3465 ورقم قيد 137771    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط المنشاه الكبرى 

بملك/ احمد حسن احمدفراج
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328 - هناء على سيد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3472 

ورقم قيد 137772    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط بلوط بملك/ منتصر جمعه 

مرزوق ابراهيم

329 - عمرو حمدى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3473 

ورقم قيد 137773    محل رئيسى  عن بيع ادوات ومستحضرات تجميل ) فيما عدا الدوية ومستحضرات 

الصيدلية (, بجهة محافظة اسيوط اسيوط الجديدة - ) قطعة رقم 23 ( - مركز خدمات الحى الول - بملك / اكرامى 

محمد مخيمر طنطاوى

330 - ريهام مدحت بدوى على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3477 

ورقم قيد 137774    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة اسيوط الربعين - حى الزواتين - بملك / 

عبدالمحسن حجازى كامل سلطان

331 - جمال عبداللطيف رشوان عمار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3479 ورقم قيد 137775    محل رئيسى  عن محل بيع غلل, بجهة محافظة اسيوط ديروط الشريف-بملك/ 

محمد عزوز احمد عزوز

332 - مصطفى عبدالحميد عبدالوهاب عبدالوارث تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 3487 ورقم قيد 137776    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط كوم انجاشا - 

بملك / محمد عبدالحميد عبدالوهاب عبدالوارث

333 - عادل عبدالمنعم عبدالعظيم هديه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3496 ورقم قيد 137777    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط بنى قره - بملك / 

حسين عادل عبدالمنعم عبدالعظيم

334 - مينا بدروس بشاره بدروس تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3501 

ورقم قيد 137778    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة وخردوات, بجهة محافظة اسيوط 15 ش امتداد يسرى 

راغب  - الدور الثانى شقة ) 4 (  بملك / عونى كامل ابادير

335 - مينا جمال عزيز عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3517 

ورقم قيد 137779    محل رئيسى  عن بيع ماكولت, بجهة محافظة اسيوط ابراج التجاريين  - شارع امتداد 

يسرى راغب   بملك / بطرس سعيد بسطا

336 - سيد ابراهيم على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3520 

ورقم قيد 137780    محل رئيسى  عن مكتب تأجير معدات, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع بورسعيد 

- بملك / ابوزيد على ابراهيم على

337 - حمد مكرم سيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3527 ورقم 

قيد 137781    محل رئيسى  عن مكتب توزيع اعلف كتاكيت, بجهة محافظة اسيوط عرب القداديح - بملك / 

بسام ابوالعيون محمود عطال

338 - انهار سعد فرج ا مهران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3536 

ورقم قيد 137782    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى طالب - بجوار 

مستشفى بنى طالب - بملك / ابراهيم يوسف ابراهيم عبدالرسول

339 - ابراهيم صابر مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3544 ورقم قيد 137783    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسيوط العصارة - بملك/ سيد راشد 

ابراهيم عبدالرسول
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340 - شعبان يسين عبدالرحمن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3546 ورقم قيد 137784    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - بملك / يسين 

عبدالرحمن عبدا

341 - محمد احمد عبدالسميع محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3548 ورقم قيد 137785    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل 

سليم - شارع الجمهورية - امام مجوهرات حسن زيدان  بملك / فولى سيد احمد

342 - محمد صلح محمد الصاوى سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3549 ورقم قيد 137786    محل رئيسى  عن معرض الوميتال, بجهة محافظة اسيوط قزارة - بملك / محمد 

حسن محمود محمد

343 - حسام نبيل امين بسطا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3552 

ورقم قيد 137787    محل رئيسى  عن بيع فضة ومنتجات خان الخليلى, بجهة محافظة اسيوط 25 شارع يسرى 

راغب  - بشركة قلته - بملك / عادل نمر سيف عباس

344 - احمد محمد احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3556 ورقم 

قيد 137788    محل رئيسى  عن محل بيع بويات, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - بملك / عبدا محمد شاكر 

محمد

345 - حنان محمد حسين عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3558 ورقم قيد 137789    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية ) بقالة (, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط 

- عقار رقم ) 4 (  شارع ابومنديل  بملك / خالد قطب عبدالعاطى محمد

346 - وليد فوزى عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3561 

ورقم قيد 137790    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع 

درب البيسر - بملك / محمد فوزى عبدا

347 - محمد مراد محمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3566 

ورقم قيد 137791    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة اسيوط نزلة عبدالله - قبلى البلد - 

بملك / مراد محمد مراد

348 - عاصم حسين احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3567 

ورقم قيد 137792    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية و البان, بجهة محافظة اسيوط مدينة اسيوط الجديدة 

- محل 4 قطعة 9 سكن تجارى الزهور - بملك / زناتى حمدى عبدالرحمن على

349 - احمد سيد محمدنور الدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 3569 ورقم قيد 137793    محل رئيسى  عن بيع مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة اسيوط بندر 

منفلوط - شارع مجلس المدينه  بملك / احمد خليفه موسى

350 - شروق سلمه سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3580 

ورقم قيد 137794    محل رئيسى  عن مشغل خياطه ملبس, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم)49(شارع سبيل 

الشيخ طه- بملك/صلح على عبدالرحيم

351 - حامد عبده اسحاق عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3586 

ورقم قيد 137795    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط شارع الشيخ سالم - 

بملك/ احمد زيدان محمد حسين
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352 - طارق محمدى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3590 

ورقم قيد 137796    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط اولد محمد - بملك/ محمدى 

احمد محمد سيد

353 - محمد سيد عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3591 ورقم قيد 137797    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الحواتكه- 

عزبه شيمى- بملك/ سيد عبدالرحيم ابراهيم

354 - اميره حربى شعبان عدلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3596 

ورقم قيد 137798    محل رئيسى  عن صيدلية ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة اسيوط 

كوم المنصورة - الوحدة المحلية  - بنى محمديات - بملك / عبدالرحيم احمد عبدالرحيم

355 - حسين محمد احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3597 ورقم قيد 137799    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

اسيوط المندرة قبلى - بملك / عبدالرازق محمد احمد عبدالرحيم

356 - ابوزيد مهدى محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3598 ورقم قيد 137800    محل رئيسى  عن محل بيع الحبوب وعلف حيوان والتقاوى والقشور, بجهة محافظة 

اسيوط المندرة قبلى - بملك/ على مهدى محمد عبدالرحمن

357 - اسماء ناجي حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3599 

ورقم قيد 137801    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - 

شارع بورسعيد  بملك / ابراهيم مصطفى سيد حسن

358 - امير صبرى عزيز اسعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3601 

ورقم قيد 137802    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة اسيوط المصرية )17( - شارع 

المعلمين - بملك / محمد جمال الدين محمد

359 - محمد محمود عيسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3602 

ورقم قيد 137803    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الغربية - بملك / احمد محمد محمود

360 - محمد سيد محمد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3603 

ورقم قيد 137804    محل رئيسى  عن صيدليه) بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة اسيوط 

بنى محمديات - العقب- عزبه غنيم- بملك/ رزق محمود احمد رزق

361 - صبرى محمد منتصر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3632 

ورقم قيد 137805    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتفريغ )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من النقل 

البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب- شارع بورسعيد خلف المحكمه- بملك/ احمد محمد احمد 

منصور

362 - صفاء حمامه حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3637 

ورقم قيد 137806    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس وخردوات واحذية ولعب اطفال, بجهة محافظة اسيوط 

بندر ابنوب - شارع التحرير  بملك / محمد حامد محمد عبدالرحمن

363 - محمود صالح جمعه لملوم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3640 

ورقم قيد 137807    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيماعدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 

6(, بجهة محافظة اسيوط عرب التتاليه بملك/ راويه عبدا لملوم عبدا
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364 - عمرو محمدالطيب سعيد مراد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3654 ورقم قيد 137808    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - 3 شارع مدرسه 

التحرير - بملك/ بدر احمد عبدالعزيز وبكر محمد عبدالعزيز

365 - هند ريان اركان رايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3659 ورقم 

قيد 137809    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط الزاويه- ش الدير- بملك/ 

سعيد يوسف ميخائيل

366 - محمد محروس على حمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3666 

ورقم قيد 137810    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط عرب القداديح  - 

بملك / حسن حسين قنبر

367 - نعيمه احمد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3670 ورقم 

قيد 137811    محل رئيسى  عن مطحن غلل, بجهة محافظة اسيوط عرب العطيات البحرية - العطيات البحرية  

- بملك / عبود ثابت عبدالحليم

368 - على احمد محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3673 

ورقم قيد 137812    محل رئيسى  عن محل بيع عطور, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم)12(شارع العادلى - 

بملك/ امل خليل على خليل

369 - عبدالنبى محمد حسين فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3674 ورقم قيد 137813    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - قبلى البلد - 

بجوار مسجد الشيخ بهلول - بملك/ محمد رمضان محمد

370 - عبدا جلل عبدالسلم ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3681 ورقم قيد 137814    محل رئيسى  عن بيع لحوم وطيور مجمده, بجهة محافظة اسيوط كوم عباس - بملك 

/ بدور صلح محمد

371 - محمود بخيت كامل بكر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3686 

ورقم قيد 137815    محل رئيسى  عن ترزى افرنجى, بجهة محافظة اسيوط 51 السوق الوليدية -  بملك / ناديه 

محمد على

372 - حماده امام فرج امام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3690 ورقم 

قيد 137816    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - شارع الثورة  - بملك / محمد 

عبدالرازق ابراهيم

373 - جرجس عاطف سعد رياض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3692 ورقم قيد 137817    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط 17 شارع على 

مبارك - بملك / وائل مدحت فيليب

374 - بدر جمال رسمى سليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3695 

ورقم قيد 137818    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط باويط - بملك/ جمال 

رسمى سليم

375 - علءالدين جميل عبدالحفيظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 3698 ورقم قيد 137819    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط العونة - 

جزيره العونة  - شارع مسجد الحاجه صابره  - بملك / احمد محمد مغربى على
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376 - نصر شعبان محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3700 

ورقم قيد 137820    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط- شارع الجيش 

- بملك/ مدحت ابراهيم احمد ابراهيم

377 - طه اسعد طه احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3701 ورقم 

قيد 137821    محل رئيسى  عن مطعم عام, بجهة محافظة اسيوط عمارة )ب( عمارات الوقاف - بمنطقة نائلة 

خاتون - بملك/ عبدالرحمن بكرى الشيخ احمد - الدور الرضى

378 - احمد نفادى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3706 

ورقم قيد 137822    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط اسيوط الجديدة - محل رقم 2 

قطعة 7 سكنى تجارى الزهور  - بملك / هانى شحاته سيد

379 - سامح جرجس اسحق ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3711 ورقم قيد 137823    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - ش فاطمه 

الزهراء - بملك/ حجاج عبدالناصر حسين سيد

380 - مارينا نسيم شوقى حكيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3712 

ورقم قيد 137824    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك / نوال شكرى جرجس 

موسى

381 - مصطفى عباس عبدا زيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3718 

ورقم قيد 137825    محل رئيسى  عن مكتب نقل على سيارات الغير ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى مر - ش بدير سيد حسين - بملك/ وحيد مصطفى قطب

382 - مصطفى عايد عبدالظاهر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3719 ورقم قيد 137826    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة 

الغربية -  بملك / عايد عبدالظاهر محمد

383 - ابراهيم رسمى جرجس ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3722 ورقم قيد 137827    محل رئيسى  عن محل بيع خضار و فاكهة, بجهة محافظة اسيوط شارع النميس امام 

نادى الواي - بملك / عبدا حسين عبدا

384 - حمادة مختار محمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3724 

ورقم قيد 137828    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك / مجدى مختار 

محمد ايوب

385 - احمد ابوبكر محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3725 

ورقم قيد 137829    محل رئيسى  عن بيع اجهزه محمول وادواته, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع 

الجلء - بملك/ يحيي عبدالرحيم عبدالواحد

386 - حماده كمال محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3734 

ورقم قيد 137830    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره- بملك/ وحيد كمال محمود محمد

387 - فادى سمير صبحى جاد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3735 ورقم قيد 137831    محل رئيسى  عن كافيه للمشروبات والماكولت الخفيفة, بجهة محافظة اسيوط 

الناصرية - طريق العصارة - عزبة شنوده  - بملك / سمير صبحى جاد موسى
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388 - عزت زاهر جادالسيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3740 ورقم قيد 137832    محل رئيسى  عن محل بيع حبوب وغلل, بجهة محافظة اسيوط الحمام - بملك / 

قرقص صلح جادالسيد شحاته

389 - منصور عبدالعزيز طه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3754 ورقم قيد 137833    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية و بيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب الجهمة 

- بملك / مصطفى عبدالعزيز طه سليمان

390 - ايه محمود على صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3764 

ورقم قيد 137834    محل رئيسى  عن محل بيع اخشاب, بجهة محافظة اسيوط نزه قرار - شارع الكنيسة  - بملك 

/ محمد احمد توفيق سيد

391 - احمد جاد عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3766 

ورقم قيد 137836    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط شرق - الغنايم شرق - بجوار 

محطه المياه بالسوهاجيه - بملك/ محمد عبدالعزيز محمد محمد

392 - انطنيوس نجيب فام فام تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3769 

ورقم قيد 137837    محل رئيسى  عن محل بيع علف حيوانى بالجمله, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - بملك/ 

فارس حكيم حبيب

393 - صابر مصطفي عمر مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3772 ورقم قيد 137838    محل رئيسى  عن تعبئة و تغليف مواد غذائية يدوى, بجهة محافظة اسيوط عرب 

الطاولة - بملك / صابر مصطفى عمر

394 - شحاته محمد حامد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3774 

ورقم قيد 137839    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - بملك 

/ محمد حامد سيد عيد

395 - حنفى راشد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3777 

ورقم قيد 137840    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة اسيوط سيد - شارع الشهيد عماد متفرع من 

شارع السبيل - بملك / حنفى راشد محمد مصطفى

396 - سيد فاروق بسيونى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3779 

ورقم قيد 137841    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسيوط درنكه - شارع الحله - 

بملك/ محمد مخيمر طنطاوى جابر

397 - احمد ابراهيم على عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3786 ورقم قيد 137842    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - بملك/ 

على ابراهيم على عوض ا

398 - هناء حسين عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3790 ورقم قيد 137843    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط حارة الصفا - ش بلل بن 

رباح  بملك / سيد عبدالرحمن عبدالحليم
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399 - ابراهيم عبدالعزيز حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3796 ورقم قيد 137844    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط بنى محمديات - بملك/ 

حماده عبدالعال عبدالنظير

400 - محمد موسى سيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3797 

ورقم قيد 137845    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية و بيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بملك / 

موسى سيد عطيه

401 - فاطمه يونس حسن حمدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3799 

ورقم قيد 137846    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية الومنيوم, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - عزبة 

فريحه - بملك / حسن يوسف حسن حمدان

402 - كيرلس بولس فايز جيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3800 

ورقم قيد 137847    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك / بولس فايز جيد

403 - احمد صبره عبدالتواب محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3801 ورقم قيد 137848    محل رئيسى  عن مطعم )فول وطعميه(, بجهة محافظة اسيوط مدينة اسيوط الجديده 

- قطعة الرض رقم )3( - منطقة الحى الول - منطقة الزهور - سكنى تجارى - بملك/ محمود رمضان حامد - 

محل رقم )12(

404 - مصطفى جمال متولى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3822 ورقم قيد 137849    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة ) 19 ( والفقرة ) 

36 ( من المجموعة ) 6 (, بجهة محافظة اسيوط موشا - شارع مدرسة عابدين  - بملك / جمال متولى مصطفى 

احمد

405 - عريف عبده عريف عبده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3823 

ورقم قيد 137850    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط شارع ترعة الملح - 

بملك / وائل عبده عريف

406 - شادى عادل حنين سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3829 

ورقم قيد 137851    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط موشا - شرق البلد - 

ش بورسعيد - بملك/ سعاد سعيد مشرقى

407 - مينا سمير عبدالملك ملك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3834 

ورقم قيد 137852    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع خراطيم الكهرباء, بجهة محافظة اسيوط عرب العوامر -  

بملك / الهيئة العامة للتنمية الصناعية

408 - وليد محمد محمود عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3845 ورقم قيد 137853    محل رئيسى  عن صيدلية بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

اسيوط ريفا - بملك / ورثة يوسف محمد حسن  ) نعمه يوسف  - هاجر يوسف  - الزهراء يوسف  - اسماء يوسف (

409 - على زيدان عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3848 

ورقم قيد 137854    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة اسيوط السوالم البحرية - مدخل السوالم 

البحريه - بملك/ حمدى زيدان عبدالعال احمد
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410 - عمادالدين محمد عبدالمعطى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3849 ورقم قيد 137855    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط جزيرة 

الحواتكة - عزبة مصبح - بملك/ محمد عبدالمعطى اسماعيل

411 - جرجس عبدالعزيز عطيات جريس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3853 ورقم قيد 137856    محل رئيسى  عن محل بقالة بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط المشايعة - 

بحرى  - بملك / وسيم سمعان جادالرب مسعود

412 - صابرين سيد زين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3857 

ورقم قيد 137857    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه داخل ج.م.ع فيما عدا الرحلت السياحيه والجانب, 

بجهة محافظة اسيوط بنى محمديات - الشهابيه - بملك/ عبدالوهاب احمد محمود

413 - خالد مصطفى حلمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3860 

ورقم قيد 137858    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره  - بملك / وحيد مصطفى حلمى احمد

414 - محمد خالد محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3873 

ورقم قيد 137859    محل رئيسى  عن بيع هواتف محموله, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع بورسعيد 

خلف المركز  بملك / خالد محمد عبده محمد

415 - على احمد على صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3878 

ورقم قيد 137860    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط اللوقا - بملك/ صالح احمد 

على صالح

416 - رامى البدرى احمد بهيج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3880 

ورقم قيد 137861    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية داخل ) ج . م . ع ( فيما عدا الرحلت السياحية 

والجانب, بجهة محافظة اسيوط الزاوية -  وسط البلد - بملك / علء البدرى احمد بهيج

417 - على حسن سيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3881 

ورقم قيد 137862    محل رئيسى  عن بيع علف حيوانى بالجمله, بجهة محافظة اسيوط الزاوية -  بملك / حسن 

سيد عمر

418 - مبروكه عبدالباسط عبدالعزيز على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3887 ورقم قيد 137863    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط باويط - بملك / 

جمال رسمى سليم
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فروع الفراد

1 - امام سيد على سيد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2028 ورقم قيد   119472  محل فرعى  عن مخزن 

لبيع المواد الغذائية  بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - جزيرة ساحل سليم - مخزن رقم )2( - بملك/ سيد على سيد 

على

2 - محمد مهران احمد محمد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2076 ورقم قيد   137399  محل فرعى  عن 

محل بيع حلويات ومخبوزات  بجهة محافظة اسيوط 41 شارع سيتى الول  - محل  رقم ) 2 ( بناحية البحرية  بملك / 

محمد محمد محمود وعادل مصطفى عبدالحفيظ

3 - محمد نبيل محمود محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   2171 ورقم قيد   108469  محل فرعى  عن 

محل بيع مواد غذائية ) بقالة (  بجهة محافظة اسيوط موشا - شارع البنك - محل رقم ) 1 (  - بملك / شداد على 

عبدالرحيم

4 - محمد عبدالرازق محمدين حسانين  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   2422 ورقم قيد   102712  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بجهة محافظة اسيوط الغنايم شرق - بملك / عبدالناصر محمود حسانين

5 - وليد احمد عباس الزهرى  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   2530 ورقم قيد   108108  محل فرعى  

عن محل بيع مواتير كهربائية  بجهة محافظة اسيوط نزه قرار - محل رقم )2( - بملك/ احمد عباس الزهرى محمد

6 - عيد حسن بكر حسن  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2631 ورقم قيد   131547  محل فرعى  عن 

محل بيع علف حيوانى بالجملة  بجهة محافظة اسيوط الزاوية -  محل رقم ) 1 ( - بملك / عاطف احمد حسين ثابت

7 - سماح صابر محمد مجلى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2637 ورقم قيد   137593  محل فرعى  عن 

صيدليه عامه  بجهة محافظة سوهاج قرية السعادة كوم الحامض بملك ابو ضيف احمد خليفة

8 - سماح صابر محمد مجلى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2637 ورقم قيد   137593  محل فرعى  عن 

صيدليه عامه  بجهة محافظة اسيوط الغنايم شرق شارع السواجد مركز الغنايم بملك/ محمود محمد بخيت عبدالعال

9 - جمال محمد حسين محمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2700 ورقم قيد   70098  محل فرعى  عن 

ثلجه بيع وحفظ مواد غذائيه  بجهة محافظة اسيوط اسيوط الجديدة - مركز الفتح  - بالمنطقة الصناعية الولى خارج 

الزمام  - قطعة رقم ) ق 85 ( - بملك / جمال محمد حسين محمد

10 - خليفه عيد عباس على  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2746 ورقم قيد   104801  محل فرعى  عن 

معرض لبيع الموبيليا  بجهة محافظة اسيوط المندرة قبلى - محل رقم ) 2 ( - بملك / عيد عباس على قنديل

11 - حسن عباس محمد على  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2716 ورقم قيد   136123  محل فرعى  عن 

محل بيع حبوب و غلل  بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع الجعب - بملك / رمضان حسن عباس محمد

12 - محمد درويش احمد نجيب  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   2893 ورقم قيد   95079  محل فرعى  

عن بيع اثاث منزلى ومفروشات  بجهة محافظة اسيوط شارع العادلى - شركة فر   بملك / ورثة على محمد على

13 - على عبدالفتاح على ابوزيد  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   2858 ورقم قيد   114320  محل فرعى  

عن مشغل ملبس  بجهة محافظة اسيوط عقار رقم ) 4 ( شارع محمد عليوه  بملك / محمد احمد فرغلى عبدالله  - 

الدور الول

14 - ابراهيم فتحى حبيب ابراهيم  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   3105 ورقم قيد   100614  محل فرعى  

عن ورشه نجاره  بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع عمر بن الخطاب  - محل رقم ) 2 (  بملك / محمد 

اسماعيل على

15 - محمد جمال عبدالعظيم على  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   3115 ورقم قيد   131868  محل فرعى  

عن ورشة تغليف و تصنيع بلستيك  بجهة محافظة اسيوط بنى شقير - الطريق السريع بجوار كوبرى بنى شقير بنزينة 

التعاون - ورشة رقم )1(  - بملك / عبدا محمد احمد عبدا

16 - احمد محمود احمد سالم  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   3090 ورقم قيد   136747  محل فرعى  عن 

مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى (  بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - بملك  / عبدا عيد محمد عيد
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17 - شادى صفوت رشدى مترى  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   3221 ورقم قيد   82451  محل فرعى  

عن محل بيع مشغولت ذهبية ) بعد الحصول على الموفقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات و الموازين (  بجهة 

محافظة اسيوط عقار رقم )16( تقسيم خشبة - محل رقم )1( - بملك / سامح شاكر تاس جريس

18 - محمد جمال الدين محمود محمد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   3191 ورقم قيد   122189  محل 

فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة ) 19 ( والفقره ) 36 ( من المجموعه ) 6 (  بجهة محافظة 

اسيوط منقباد - شارع قيصر - بملك / جمال الدين محمود محمد

19 - كيرلس عزت حنا جيد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   3182 ورقم قيد   122471  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة اسيوط عرب مطير -  بملك / احمد وياسر وناديه حجاب وحكمه على عوض

20 - نافع للمقاولت العموميه  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   3279 ورقم قيد   137731  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن(  بجهة محافظة القاهرة 

اصبح العنوان / 1 شارع احمد زايد المعصره

21 - نافع للمقاولت العموميه  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   3279 ورقم قيد   137731  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن(  بجهة محافظة اسيوط 

عقار رقم 8 جسر السلطان -شارع محمد حسانين بملك /على محمد حسانين -بالدور الرضى -مكتب رقم )1(

22 - اسلم مصطفى محمد جابر  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   3406 ورقم قيد   108263  محل فرعى  

عن محل بيع ملبس جاهزة  بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية - 108 شارع الجلء  - محل رقم ) 1 (  بملك / احمد 

عبدالمنعم محمد سليم

23 - عبدالعزيز السعودي سيد صبحي  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   3364 ورقم قيد   112865  محل 

فرعى  عن مكتب نقل على سيارات الغير ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (  

بجهة محافظة اسيوط الزاوية -  بملك / ناصر صابر على

24 - يوسف صفوت توفيق دوس  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   3417 ورقم قيد   118726  محل فرعى  

عن مكتب توريدات ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة اسيوط شارع البركة امام محطة المياه   

بملك / يوسف سعد محمد بدوى

25 - اسامه محمود عبدالعزيز محمود  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   3375 ورقم قيد   127186  محل 

فرعى  عن بيع مواد غذائية ) بقالة (  بجهة محافظة اسيوط ش الشيخ يوسف ميدان البدرى - بملك / ورثة المرحوم 

زين محمود ابراهيم  ) مصطفى زين - سيد زين (

26 - ابراهيم عادل عدلى ابراهيم  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   3447 ورقم قيد   123054  محل فرعى  

عن كوافير حريمى  بجهة محافظة اسيوط عقار رقم ) 41 ( شارع مصطفى ابراهيم متفرع من شارع المحافظة  بملك / 

ذكرى بشرى حبيب ابراهيم  - شقة بالدور الرضى

27 - حسن عبدالرحيم محمد عطيه  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   3467 ورقم قيد   128609  محل 

فرعى  عن محل بيع حبوب وغلل  بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - محل رقم ) 2 (  بملك / مصطفى عبدالرحيم 

محمد عطيه

28 - جميله اسطاس فهيم اسطاس  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   3459 ورقم قيد   131422  محل فرعى  

عن محل بيع حبوب وغلل  بجهة محافظة اسيوط بنى قره - محل رقم ) 2 (  بملك / كمال عياد سعد منصور

29 - احمد ريان احمد عبدا  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   3471 ورقم قيد   134130  محل فرعى  عن 

محل بيع حبوب و غلل  بجهة محافظة اسيوط ابوخليل - محل رقم )2( - بملك / ريان احمد عبدا محمد

30 - مينا عطا بقطر ابواليمين  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3639 ورقم قيد   108242  محل فرعى  

عن  ورشة نجارة  بجهة محافظة اسيوط شارع متفرع من شارع بورسعيد ملك / امجد عطا بقطر ابو اليمين

31 - هانى شاكر احمد على  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3628 ورقم قيد   124904  محل فرعى  عن 

مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بجهة محافظة اسيوط تاسا -  بملك / اسامه شاكر احمد
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32 - عصام عبدالرحمن شحاته محمد  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3646 ورقم قيد   134120  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بجهة محافظة اسيوط الحما - مكتب رقم ) 2 ( - بملك / سعودى عبدالرحمن 

شحاته محمد

33 - محمد عمادالدين على رشوان  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3652 ورقم قيد   137708  محل 

فرعى  عن مطعم  بجهة محافظة اسيوط الزاوية - بحرى البلد  - طريق الغنايم  - محل رقم ) 2 (  - بملك / عمادالدين 

على رشوان حسن

34 - محمود ابراهيم عبدالناصر احمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   3781 ورقم قيد   127918  محل 

فرعى  عن منحل لبيع العسل  بجهة محافظة اسيوط الفيما منحل رقم )1(  - بملك/ ابراهيم عبدالناصر احمد ابوالعل

35 - هناء على محمد على  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   3840 ورقم قيد   132255  محل فرعى  عن 

محل بيع اجهزة كهربائية ومنزلية ) فيما عدا الكمبيوتر (  بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع بورسعيد  -  بملك 

/ ورده مكرم ابراهيم مصطفى

36 - ابو الحسن سيد علي ابراهيم  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   3871 ورقم قيد   132624  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بجهة محافظة اسيوط المعابدة الغربية - مكتب رقم ) 1( - بالدور الرضى  - بملك / 

امينه منصور احمد خليفه
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قيود الشركات

1 - يوسف نبيل ملسن ساويرس وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    2211 ورقم قيد  137496    مركز عام  عن مركز طبى للقلب والعنايه  بجهة محافظة اسيوط 64 

امتداد يسرى راغب بملك/ اشرف ماهر قلته الملخ - دور رابع علوى

2 - ابوالعيون عبدالحميد نصر وشركائه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    2412 ورقم قيد  137544    مركز عام  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة اسيوط شارع بورسعيد 

بملك/ عبدالحسيب اسماعيل

3 - احمد علوان احمد اسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 52,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    2928 ورقم قيد  137673    مركز عام  عن كافتيريا  بجهة محافظة اسيوط اسيوط الجديدة محل 

رقم15 بالسوق التجارى باسكان الشباب بملك/ احمد علوان احمد اسماعيل

4 - الجمعيه الشرعيه لتعاون العاملين بالكتاب والسنه المحمديه بنزله عبدالله - مركز ديروط شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2978 ورقم قيد  137679    مركز عام  عن 

مخبز بلدى نصف الى  بجهة محافظة اسيوط نزله عبدالله بملك/ علء مزيون عبدالناصر عمر

5 - محمد عبده محمد محمود احمد وشريكته شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    3325 ورقم قيد  137742    مركز عام  عن مكتب اداره مطاعم  بجهة محافظة اسيوط عقار 

رقم13 تنظيم 9 تقسيم شارع رقم4 تقسيم ايليا ساويرس )شارع الجامعه حاليا( بملك/ احمد محمود احمد ابودنقل

6 - احمد عبدالفتاح عبدالنعيم عبدالحافظ وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    3399 ورقم قيد  137758    مركز عام  عن بيع وتوزيع الحبوب والردة 

والدقيق  بجهة محافظة اسيوط المشايعة قبلى بملك/ محمد عبدالفتاح عبدالنعيم عبدالحافظ

7 - ايهاب جرجس اسكندر وماركو ممدوح وديع وشريكهما شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    3445 ورقم قيد  137767    مركز عام  عن ادارة وتشغيل نوادى  بجهة محافظة 

اسيوط نادى الطباء بطريق اسيوط منقباد على الترعه البراهيميه بملك - نادى الطباء

8 - عاشور على ثابت على وشركاءه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    3765 ورقم قيد  137835    مركز عام  عن مكتب استيراد )فيماعدا المجموعه 19 من الفقرة 36 من 

المجموعه6(  بجهة محافظة اسيوط موشا شارع بورسعيد بملك/ احمد صالح ثابت على
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فروع الشركات

1 - ممدوح مبروك وشركاه   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    3049 ورقم قيد   132613   فرعى  عن 

اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  

نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  

المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات 

واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه 

وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام 

القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة عمارة المركب الملك فيصل ترعة المريوطيه

2 - ممدوح مبروك وشركاه   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    3049 ورقم قيد   132613   فرعى  عن 

اصبح / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  

نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  

المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات 

واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه 

وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  

صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره 

مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام 

القانون واللئحة التنفيذية  بجهة محافظة اسيوط في بنزينه مصر للبترول الكائنه بمدخل اسيوط الغربي الطريق 

الدائري عرب المدابغ اسيوط وهو مساحه 155 متر عباره عن ثلث باكيات متلصقين

3 - البنك الهلي المصري   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    3295 ورقم قيد   56   فرعى  عن مزاوله 

جميع العمال المصرفيه  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع باسم / ندى المراغى بالعنوان / 4 ش المتحف 

الزراعى

4 - البنك الهلي المصري   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    3295 ورقم قيد   56   فرعى  عن مزاوله 

جميع العمال المصرفيه  بجهة محافظة اسيوط شارع محمد محمود باشا بجوار مركز شرطه ساحل سليم

5 - ابوالعيون عبدالحميد نصر وشركائه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    3582 ورقم قيد   137544   

فرعى  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة اسيوط شارع بورسعيد صيدليه رقم2  بملك/ غازى عثمان كيلنى

6 - ل يوجد   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    3582 ورقم قيد   137544   فرعى  عن صيدليه عامه  

بجهة محافظة اسيوط شارع بورسعيد صيدليه رقم2  بملك/ غازى عثمان كيلنى
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 محو - شطب

1 - احمد جمال سيد محمدصالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   110439 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع  2354 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

2 - عل مصطفى عبدالوهاب ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم   121339 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع  

11217 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك للنشاط والستغناء عنه

3 - عل مصطفى عبدالوهاب ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم   121339 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  

8556 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

4 - محمد سعد بدرى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   121341 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  8561 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

5 - احمد محسن حجازى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   121544 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  9032 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

6 - حمدى حسنى عبدالجواد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   127343 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

9807 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

7 - محاسن جابر سيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   129193 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  13650 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

8 - ابراهيم محمد عبدالباقى فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   130169 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

15656 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

9 - عصام ابوزيد حامد وافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   131329 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  2080 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

10 - وجدان محمد سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76538 قيد فى 21-05-2002 برقم ايداع  1985 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

11 - منيره سعد سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   87298 قيد فى 31-10-2007 برقم ايداع  4832 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

12 - محمد رجب محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   88543 قيد فى 16-04-2008 برقم ايداع  2228 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

13 - حسن صلح كمال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   96600 قيد فى 21-11-2011 برقم ايداع  5921 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

14 - نادر سمير هنرى عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   100330 قيد فى 19-12-2013 برقم ايداع  

5719 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

15 - هشام محمد عبدالناصر شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   102273 قيد فى 01-01-2015 برقم ايداع  6 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

16 - هانى جلل محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   110597 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  2987 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

17 - عباس امير بولس خله  تاجر فرد سبق قيده برقم   116057 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع  9230 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

18 - عيد احمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   116169 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  9512 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

19 - علي حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129988 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  15251 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

20 - مصطفي جمال محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   133197 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع  

7160 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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21 - امتثال عبدالعظيم صديق حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   75431 قيد فى 22-10-2001 برقم ايداع  

4724 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

22 - سيد عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82362 قيد فى 12-10-2005 برقم ايداع  

4281 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاءالقيد لترك النشاط والستغناء عنه

23 - سيد سيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102631 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع  1103 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

24 - امير شحاته حلوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   109438 قيد فى 16-11-2017 برقم ايداع  8208 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

25 - محمد عبدالفتاح عبدالرحمن مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   113278 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

13144 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد الصلى والفرع  للستغناء عنه 

وتركه للتجارة

26 - محمد عبدالفتاح عبدالرحمن مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   113278 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع  

629 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد الصلى والفرع  للستغناء عنه وتركه 

للتجارة

27 - احمد محمد عبده عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   113434 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع  

1105 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

28 - كميل نادى نظير جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   114469 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع  5014 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

29 - عماد ابراهيم عبدالسيد ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   116420 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع  

10211 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

30 - وليد محروس قلده بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   117781 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع  367 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

31 - ابراهيم براون يعقوب جادالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   121154 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع  

8158 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

32 - احمد محمد عبدالغنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   123822 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع  

1455 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

33 - متي بنا نخله بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم   128472 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  12104 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

34 - هند حسني عبدالباسط حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   130604 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  

100 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

35 - نجلء سيد رفاعى عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم   131965 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

3850 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

36 - حماده راضى ابوالعل هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73408 قيد فى 02-12-2000 برقم ايداع  

5351 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

37 - انتصار دياب يوسف عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   104900 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع  

1249 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

38 - ايمن حسن عبدالحفيظ عبدالرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم   117171 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع  

12320 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

39 - عامر ثابت على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   117421 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  13055 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لوفاه التاجر

40 - نجلء محمود ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   117464 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع  

13194 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه
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41 - مروه ناير ماهر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   127917 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  10987 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

42 - نادى عدلى عبدالشهيد بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم   129617 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

14512 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

43 - عطا على محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   136731 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع  19017 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

44 - دكتور عبدالحميد نصر عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   32931 قيد فى 29-12-1977 برقم ايداع  

5943 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب قيد الصلى والفرع لوفاه التاجر

45 - عبدالحميد نصرعبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   32931 قيد فى 04-07-1993 برقم ايداع  1393 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب قيد الصلى والفرع لوفاه التاجر

46 - عثمان سيد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   63849 قيد فى 19-12-1996 برقم ايداع  4511 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

47 - هدى ثابت صالح عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   86927 قيد فى 03-09-2007 برقم ايداع  4002 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

48 - نفيسه فؤاد عبدالسلم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   99634 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع  

3237 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

49 - تهامى راتب خلف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100714 قيد فى 06-03-2014 برقم ايداع  1021 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

50 - ابراهيم حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   108197 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع  3280 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

51 - حسام الدين مصطفى حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   109033 قيد فى 27-09-2017 برقم 

ايداع  6609 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

52 - حسن عبدالحليم حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110700 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع  

3428 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

53 - مها احمد حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   135135 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع  13443 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط وال ستغناء عنه

54 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   135547 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع  

14619 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

55 - حميده فاروق مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66813 قيد فى 24-06-1998 برقم ايداع  

2662 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

56 - ناعسه محمد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75484 قيد فى 03-11-2001 برقم ايداع  

4877 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

57 - سعاد سيد شحاته احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89899 قيد فى 29-10-2008 برقم ايداع  5396 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

58 - نجاة عمر مهران عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   97206 قيد فى 07-03-2012 برقم ايداع  1201 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للوفاة

59 - سيد على احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102157 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع  2782 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

60 - مرسى ثابت مرسى رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   109275 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع  

7653 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

61 - مصطفي علي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   112958 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع  1400 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه
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62 - عامر بولس صليب ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   113254 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع  546 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

63 - مصطفى رشدى منصور حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   115655 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  

8124 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

64 - منال تمام عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   117717 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  234 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

65 - مينا طلعت فريد اليفاز  تاجر فرد سبق قيده برقم   129042 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  13296 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

66 - ايمان صالح عبدالعال صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   136200 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع  

16906 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

67 - هانى جوده عطاا باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم   86999 قيد فى 15-10-2008 برقم ايداع  5155 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

68 - هانى جوده عطاا باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم   86999 قيد فى 11-09-2007 برقم ايداع  4171 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

69 - محمد فوزى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91188 قيد فى 23-04-2009 برقم ايداع  2053 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لوفاه التاجر

70 - كمال بدرى سليمان عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   102047 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع  5256 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

71 - رومانى فرنسيس جرجس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   111978 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع  

7932 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

72 - حسن علم عبدالرحيم همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   112351 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع  

9213 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

73 - ناصر سيد رسلن مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   124404 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع  2760 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

74 - سمير لوزه نظير بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم   130131 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  15554 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

75 - فاديه حسن سيد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69380 قيد فى 24-05-1999 برقم ايداع  2452 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

76 - فوزيه محمود حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   70636 قيد فى 18-11-1999 برقم ايداع  5238 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

77 - مينا عزت نمر ايليا  تاجر فرد سبق قيده برقم   102980 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع  2192 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

78 - اشرف ابراهيم توفيق جادالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   111227 قيد فى 21-06-2018 برقم ايداع  

5331 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

79 - غاده احمد عيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115441 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع  7572 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

80 - مصطفى جمال محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   117913 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  

681 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

81 - هدير احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   122171 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  10434 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

82 - مصطفى محمد حماد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   126092 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع  

7002 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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83 - مجدى ضاحى اشتياق وديع  تاجر فرد سبق قيده برقم   126338 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  

7583 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

84 - ايه محمد حسنين خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   136650 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع  18680 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

85 - احمد صابر فتحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137080 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع  424 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

86 - منير عبدالملك بسالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42121 قيد فى 08-09-1983 برقم ايداع  3216 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

87 - طلعت عمر عبدالعال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   64345 قيد فى 04-05-1997 برقم ايداع  1154 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

88 - ابوزيد على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69415 قيد فى 29-05-1999 برقم ايداع  2518 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

89 - شعبان محمود عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102042 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع  

5248 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

90 - مراد مرزق مراد عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم   111892 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع  7688 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

91 - رسلن رمضان درويش عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   118083 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع  

1070 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

92 - بيتر صابر محروس ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119856 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  5290 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

93 - مريم امجد عبدالعزيز نصحى شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   121876 قيد فى 28-10-2020 برقم 

ايداع  9813 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

94 - وليد كمال عبدالرازق زهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   124025 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

1910 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

95 - خلف عبدالعال خلف رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   125388 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع  

5331 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

96 - عمرو احمد عبدالدايم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129431 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

14141 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

97 - هاله فرغلي عثمان حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   131570 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  2726 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

98 - يسري  جمعه عبدالجابر ابوالجود  تاجر فرد سبق قيده برقم   133601 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع  

8528 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

99 - حامد صلح على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88236 قيد فى 12-03-2008 برقم ايداع  1409 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

100 - محمد خلف ا ابو ضيف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   91929 قيد فى 08-07-2012 برقم ايداع  

2940 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد المودع برقم 2940فى 2012/7/8 لتركه 

النشاط والستغناء عنه

101 - انعام كامل سيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   98967 قيد فى 19-02-2013 برقم ايداع  1012 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

102 - مصطفى عبدالرحيم حسين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   107577 قيد فى 19-12-2017 برقم 

ايداع  9259 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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103 - مصطفى عبدالرحيم حسين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   107577 قيد فى 07-02-2017 برقم 

ايداع  988 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

104 - علء احمد عبدالله عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   111642 قيد فى 09-08-2018 برقم ايداع  

6903 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

105 - سعديه احمد عبدالمنعم سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   113950 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  

2544 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

106 - سعديه احمد عبدالمنعم سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   113950 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع  

3657 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

107 - سعاد مهدى حسن مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   126944 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  8969 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

108 - كمال حسنين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   127020 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  9121 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

109 - شروق محمد صبرى ابوعلم علم زناتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   128946 قيد فى 03-11-2021 برقم 

ايداع  13095 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

110 - راجى منير امير ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   133067 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع  

8701 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد بطلب تاشير لترك النشاط و الستغناء 

عنه

111 - محمد السيد احمد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   134129 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  

10933 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لترك النشاط و الستغناء عنه

112 - امال سيد احمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   60974 قيد فى 23-11-1994 برقم ايداع  3950 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

113 - عرفان جمال متولى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   72627 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع  6795 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم6795 لسنه2019 للستغناء عنه 

وتركه للتجارة

114 - د جمال عبدالغني محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   75931 قيد فى 28-01-2002 برقم ايداع  

458 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

115 - محمد خليفه حافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83798 قيد فى 18-06-2006 برقم ايداع  3467 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

116 - عبدالرحيم احمد عبدالرحيم مغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   107032 قيد فى 30-11-2016 برقم 

ايداع  8511 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

117 - ارميا راجى مرقص مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   110514 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  2669 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

118 - عثمان عبدالرحيم عثمان عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   114260 قيد فى 28-03-2019 برقم 

ايداع  3321 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

119 - كيرلس سمير جاد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   114896 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع  

6046 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

120 - خالد احمد عبدالتواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115676 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

10827 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

121 - خالد احمد عبدالتواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115676 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع  

8182 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

122 - ماجد ابراهيم قليني بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   120118 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  

5848 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه
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123 - فاطمه قمحه محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   120825 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

7398 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناءعنه

124 - ايات قمحه محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   120826 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  7399 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

125 - اسماء محمدى احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   121572 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

9077 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

126 - عصام ميخائيل عبدالملك يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   123790 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  

1371 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

127 - حاتم محى الدين حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   126557 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  

8306 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

128 - وليد فتحي محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   127258 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  9621 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيدلترك النشاط والستغناء عنه

129 - كريمه عبدالوالي هاشم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   128404 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  

11982 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

130 - كريم نور ابراهيم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   128744 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

12657 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

131 - هاني ابراهيم توفيق جادالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   135118 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع  

13386 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

132 - حسين محمد حسين مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37580 قيد فى 25-12-1980 برقم ايداع  3697 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

133 - الفجر للتجاره والتوريدات لصاحبها ممدوح السيد العربى توفيق سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88928 

قيد فى 08-06-2008 برقم ايداع  3098 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد 

لتركه للنشاط والستغناء عنه

134 - على حسين جوده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110404 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع  2205 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

135 - هيثم مصطفى خضر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   114000 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  

2702 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك لنشاط والستغناء عنه

136 - ميلد موسى امين عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   114242 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع  3296 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

137 - ايزيس فريد صادق غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   136167 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع  

16767 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

138 - احمد نادى عبدالعال درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   137385 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع  

1728 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

139 - هناء بخيت عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96226 قيد فى 25-09-2011 برقم ايداع  4894 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

140 - حسن زين العابدين عبدالحكيم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96311 قيد فى 05-10-2011 برقم ايداع  

5146 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

141 - السيدة نبيه عبداللطيف عاشور عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   102045 قيد فى 30-11-2014 برقم 

ايداع  5251 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للوفاه

142 - صفاء محمود جابر شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   103248 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع  

2998 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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143 - ثريا ارمانيوس ميخائيل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   105801 قيد فى 14-06-2016 برقم ايداع  

4399 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

144 - مشيره محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   112451 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  9542 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

145 - عامر فايز بولس شبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   116667 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  

10924 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

146 - باسم افرايم يسى انيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   118590 قيد فى 24-02-2020 برقم ايداع  2354 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

147 - عبدالعال عبدالجابر محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   119032 قيد فى 23-03-2020 برقم 

ايداع  3358 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

148 - حفظي فايز بشته بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   122889 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع  

12166 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

149 - محمود زكريا احمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   123235 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع  55 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

150 - عثمان محمد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   123797 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

3050 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

151 - عثمان محمد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   123797 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع  

1392 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

152 - نزهى نادى توفيق مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   125565 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع  5712 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

153 - محمود علي جابر مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   132229 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  4545 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناءعنه

154 - ليلى عبدالرسول فرحات خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   134678 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع  

11945 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناءعنه

155 - شعبان ابوالليل صدقى عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   135798 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع  

15468 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

156 - محمد هاشم عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20328 قيد فى 08-02-1965 برقم ايداع  149 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لوفاة صاحب السجل

157 - محمد مصطفى ثابت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75115 قيد فى 03-09-2001 برقم ايداع  3933 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

158 - نعمه محمد ابودهب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   77390 قيد فى 29-10-2002 برقم ايداع  

4168 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

159 - حنفي محمود خلف احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   84372 قيد فى 29-08-2006 برقم ايداع  

4901 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

160 - ضياء حسن عبدالرحيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   96957 قيد فى 30-01-2012 برقم ايداع  

510 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

161 - حسين عبدالحفيظ مدبولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107482 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع  

682 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

162 - سعاد رمضان محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   114003 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  

2709 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

163 - مصطفى محمود محمد عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم   115385 قيد فى 17-07-2019 برقم ايداع  

7418 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه
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164 - عنايات صالح محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   120091 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع  

5782 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

165 - مدحت حماد علي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   120137 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

5893 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

166 - رحمه ممدوح علي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   120222 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  

6067 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

167 - عبدالحكم عبدالرزاق عبدالحكم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   127284 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع  9691 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

168 - مصطفى محمد عبدالعال ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   130042 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

15351 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

169 - مصطفى محمد عبدالعال ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   130042 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع  

11630 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

170 - مريم عيد منقريوس لوندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   131710 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

3063 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

171 - سهير عبدالحكيم حمدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   132996 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع  

14058 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

172 - سهير عبدالحكيم حمدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   132996 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع  

6658 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

173 - محمود على عبدالفضيل عبدالراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   133088 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع  6906 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

174 - سلوى يوسف بيومى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   133199 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع  

7163 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

175 - سنيه حامد فرغلى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   35068 قيد فى 05-05-1979 برقم ايداع  1266 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

176 - رشا على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97353 قيد فى 03-04-2012 برقم ايداع  1649 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

177 - جمال عازر شحاته بحر  تاجر فرد سبق قيده برقم   100082 قيد فى 29-10-2013 برقم ايداع  4853 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

178 - محمد ابراهيم على حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   105591 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع  3615 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

179 - احمد عبدالنعيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   116628 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع  

12436 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد بطلب تاشير وذلك لترك النشاط 

والستغناء عنه

180 - عمرو عنتر عبدالحفيظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم   133109 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع  

6947 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

181 - محمد سيد محمد احمدمصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   136884 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع  

19620 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

182 - محمد فوزى محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137173 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع  816 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناءعنه

183 - رأفت وجيه غبر غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   137592 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع  

2629 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه
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184 - فاطمه محمد شاكر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58312 قيد فى 06-05-1992 برقم ايداع  1496 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

185 - فوزيه مسعد فلبس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   72045 قيد فى 31-05-2000 برقم ايداع  

2412 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

186 - علء احمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   88206 قيد فى 10-03-2008 برقم ايداع  1360 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

187 - صلح الدين ممدوح عبدالرازق عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   94750 قيد فى 2011-01-23 

برقم ايداع  322 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء 

عنه

188 - هيثم صابر عبدالسميع عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   96665 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع  

6126 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

189 - بدرية عبدالعزيز حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99905 قيد فى 11-09-2013 برقم ايداع  

4226 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

190 - باسم على محمود هديه  تاجر فرد سبق قيده برقم   116412 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  16106 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد و ذلك بطلب تاشير لترك النشاط و الستغناء عنه

191 - باسم على محمود هديه  تاجر فرد سبق قيده برقم   116412 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع  10423 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع و ذلك بطلب تاشير لترك النشاط و الستغناء 

عنه

192 - هدي مصطفي محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   120664 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع  

16635 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع و ذلك يطلب تاشير لترك النشاط و 

الستغناء عنه

193 - محمود صلح الدين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   122156 قيد فى 11-11-2020 برقم 

ايداع  10409 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

194 - احمد محمد عباس جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   126193 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع  

10883 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بطلب تاشير للستغناء عنه وتركه 

للتجارة

195 - كيرلس سرور نمر شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   103454 قيد فى 02-07-2015 برقم ايداع  

3596 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لوفاه التاجر

196 - محمود على مراد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106618 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع  7480 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

197 - مروه محمد حمدى توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   109389 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع  8031 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

198 - علء محمد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   125314 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  5136 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

199 - حسن عبدا حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   131813 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  3379 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

200 - ناديه ابراهيم حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   135241 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع  

13759 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

201 - دانيال توفيق بخيت بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58122 قيد فى 05-03-1992 برقم ايداع  866 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

202 - رمضان خليفه محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   79106 قيد فى 04-11-2003 برقم ايداع  4041 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه
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203 - سماح ريان احمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   94193 قيد فى 19-09-2010 برقم ايداع  3813 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

204 - فوزية محمد ضرار محبوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   98085 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع  

3914 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

205 - حسن احمد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100458 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع  282 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد  للوفاه صاحب السجل

206 - ساميه شوقى نصير سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   101746 قيد فى 15-10-2014 برقم ايداع  4377 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

207 - نهى عامر عبدالصادق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110279 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع  

1713 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

208 - ممدوح شهدى شحاته مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   124237 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  

2353 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

209 - وليد مسعد اسكندر فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   125323 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  5166 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

210 - شيماء محمود حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   126460 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  

7875 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك للستغناء عنه وتركه للتجارة

211 - احمد محمد رمضان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   130543 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

16539 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

212 - فاطمه جمعه عبدالعال فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   132874 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  

6353 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

213 - محمد صبحى حسين صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم   133236 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع  

7307 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك للستغناء عنه وتركه للتجارة

214 - رومانى عاطف عبدالملك حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   135569 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع  

14706 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

215 - محمد حنفي احمد جادالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   135684 قيد فى 05-10-2022 برقم ايداع  

15067 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

216 - محمد احمد سيد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   77181 قيد فى 18-09-2002 برقم ايداع  3603 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

217 - امارة سيد حسين سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98237 قيد فى 18-10-2012 برقم ايداع  4419 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك للستغناء عنه وتركه للتجارة

218 - سعد عثمان خفاجى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   111722 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع  

7124 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

219 - خالد مرعى سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   112712 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع  10520 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

220 - نورا ثروت عبدالرحمن عبدالرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم   113516 قيد فى 05-02-2019 برقم 

ايداع  1286 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

221 - امل عبدالعاطي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   121722 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  

9458 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للوفاه صاحبه السجل

222 - ايه عبدالحكيم عبدالقادر سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129808 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

14875 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك للستغناء عنه وتركه للتجارة

223 - نهى عبدالمنطلب احمد عبدالمنطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   129903 قيد فى 07-12-2021 برقم 

ايداع  15086 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه
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224 - صفاء صدقى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137345 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع  1551 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

225 - لبنه عبدالنعيم عبدالعال بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   93753 قيد فى 14-06-2010 برقم ايداع  

2623 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

226 - عبدالله عبدالمنطلب محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   98016 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع  

3615 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

227 - هشام سيد عباس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   112555 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  9955 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

228 - صلح فايز نص جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   113488 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع  1225 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

229 - مصطفى صابر عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   113911 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع  

2451 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

230 - محروس شوقى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   135214 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع  

13688 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه
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رأس المال

1 - صبرين محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   114510 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع   5104 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

2 - حماده عبدالعظيم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   119000 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع   3269 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

3 - راويه احمد احمد العمادى تاجر فرد سبق قيده برقم   134522 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   11517 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

4 - اسماء محمد يسرى سليمان محمد قوره تاجر فرد سبق قيده برقم   93244 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع   

1222 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - وليد جمال على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   105092 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع   1880 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

6 - احمد حسن صالح شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   121575 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   9089 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

7 - هويده جابر علي سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   135637 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع   14907 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

8 - محمد فاروق محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   136242 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع   17051 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

9 - محمد نبيل محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108469 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع   4380 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - مارى فهمى جورجى متى تاجر فرد سبق قيده برقم   135919 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع   

15867 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

11 - محمد كمال محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   114352 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع   3600 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - وليد عبدالرحمن عبدا عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   123005 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع   

12439 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

13 - محمود عبدالمحسن احمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم   92298 قيد فى 15-10-2009 برقم ايداع   4727 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - مصطفى صلح محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   114583 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع   

5257 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

15 - طارق محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   124416 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع   2789 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - نورا نصحى اسحق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   130174 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   15662 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

17 - محمود احمد شاكر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   131210 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   

1802 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

18 - محمد عبدالراضى عبدالباسط زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   137432 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع   

1945 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - احمد عباس سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   102283 قيد فى 04-01-2015 برقم ايداع   28 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - عزالدين محمد محمود علم تاجر فرد سبق قيده برقم   103740 قيد فى 27-08-2015 برقم ايداع   

4460 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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21 - كامل خلف داهش حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   126348 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع   7606 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

22 - رشاد جمال صابر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   129280 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   

13830 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

23 - بيشوى بدرى بشير سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   131117 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع   1505 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

24 - رومانى شوقى ذكى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   97168 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع   1080 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - ريمون رزق محبوب غالى تاجر فرد سبق قيده برقم   98044 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع   3734 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - عيد حسن بكر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   131547 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع   2662 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

27 - اندرو سمير بديع  فام تاجر فرد سبق قيده برقم   132321 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   4822 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

28 - سعد سيد عبدالرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   52847 قيد فى 20-05-1989 برقم ايداع   1734 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

29 - كرم عبدالظاهر محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   93386 قيد فى 13-04-2010 برقم ايداع   1628 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - قناوى مطاوع عبدالدايم قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   113307 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع   

693 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

31 - باسم افرايم يسى انيس تاجر فرد سبق قيده برقم   118590 قيد فى 24-02-2020 برقم ايداع   2354 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

32 - ماهر اسماعيل حنفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   126198 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع   

7247 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

33 - حسن عباس محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   136123 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع   16607 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - جمال حسنى محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   112405 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع   9383 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

35 - محمد على فهمى عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   133896 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع   

9540 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

36 - محمد صابر سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   134006 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   9928 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

37 - مصطفى احمد عبدالمغيث محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   137617 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع   

2710 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

38 - محمد درويش احمد نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم   95079 قيد فى 23-03-2011 برقم ايداع   1321 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  76,000.000

39 - على عبدالفتاح على ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   114320 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع   

3479 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - محمود صالح محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   121726 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع   

9464 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

41 - حسين سيد حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   132543 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع   5455 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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42 - مصطفى عبدالمنعم سيد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   94866 قيد فى 23-02-2011 برقم ايداع   653 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

43 - احمد محمد احمد سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم   104355 قيد فى 08-12-2015 برقم ايداع   6615 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

44 - عبدالنبي قصدا متولي حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم   116711 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع   

11024 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

45 - حاتم عطا ابراهيم تونى تاجر فرد سبق قيده برقم   118171 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع   1299 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

46 - شاديه  خلف محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   134935 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع   

12798 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

47 - مصطفى عبدالفتاح عبدالباسط مهران تاجر فرد سبق قيده برقم   137187 قيد فى 16-01-2023 برقم 

ايداع   893 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

48 - عبدالرسول كامل مهران عبدالرسول تاجر فرد سبق قيده برقم   82181 قيد فى 06-09-2005 برقم ايداع   

3767 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

49 - ابراهيم فتحى حبيب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   100614 قيد فى 16-02-2014 برقم ايداع   

688 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - عشرى محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   118475 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   2078 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

51 - مهني عثمان حامد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   119930 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع   

5450 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

52 - لمياء هارون احمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   128562 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع   12261 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

53 - محمد جمال عبدالعظيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   131868 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   

3521 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

54 - فيليب صبري عزيز قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم   133574 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع   

8434 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

55 - احمد محمود احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   136747 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع   19072 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

56 - منتصر على خطاب على تاجر فرد سبق قيده برقم   87926 قيد فى 06-02-2008 برقم ايداع   616 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - محمود فوزى شعبان عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   118257 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع   1489 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

58 - احمد اشرف فاروق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   126038 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع   6884 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

59 - خالد حسانين محمد على الكبير تاجر فرد سبق قيده برقم   127780 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع   

10742 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

60 - حماده احمد محمد عبدالرسول تاجر فرد سبق قيده برقم   129531 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع   

14320 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

61 - طاهر موسي ذكي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   131303 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع   2011 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

62 - اسامه ثابت شكرى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   136130 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع   

16636 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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63 - محمد فرغل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   129755 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع   14772 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

64 - محمود جمال امبارك منازع تاجر فرد سبق قيده برقم   129878 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع   

15040 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

65 - رشا مصطفي محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   132272 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع   

4692 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

66 - اسلم مصطفى محمد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم   108263 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع   

3570 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

67 - صباح عثمان عبدالصبور سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   112831 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع   

10967 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

68 - عبدالعزيز السعودي سيد صبحي تاجر فرد سبق قيده برقم   112865 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع   

11115 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

69 - بيتر منير شفيق مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   118059 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع   1015 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

70 - يوسف صفوت توفيق دوس تاجر فرد سبق قيده برقم   118726 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع   

2644 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

71 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم   126193 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع   10883 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

72 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم   126193 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   7234 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - محمد حمدان احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   131290 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع   1977 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - عاطف البدرى ابوسته على تاجر فرد سبق قيده برقم   137112 قيد فى 11-01-2023 برقم ايداع   579 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - محمد على رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   137516 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع   2306 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

76 - محمد محمود حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   79214 قيد فى 13-12-2003 برقم ايداع   4446 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم   116412 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع   10180 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

78 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم   116412 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع   16106 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - ابراهيم عادل عدلى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   123054 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع   

12611 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - حسين حسن محمد سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم   124744 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع   3581 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

81 - رشا صابر سيد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم   127946 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع   11036 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

82 - حسن عبدالرحيم محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   128609 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع   

12370 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

83 - جميله اسطاس فهيم اسطاس تاجر فرد سبق قيده برقم   131422 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   

2341 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000
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84 - نسمه سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   133979 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   9816 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

85 - على حسن يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   105855 قيد فى 22-06-2016 برقم ايداع   4566 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

86 - عصام محمد اسماعيل يحيا تاجر فرد سبق قيده برقم   109584 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع   

8778 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

87 - بيشوى صلح عطاا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   111170 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع   

5166 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

88 - ناديه احمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   118217 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع   1398 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - محمد حسن دسوقى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   66389 قيد فى 02-05-1998 برقم ايداع   

1625 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

90 - جمال وليم راغب تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم   68141 قيد فى 29-11-1998 برقم ايداع   

5719 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

91 - سعيد خلف جرس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   72646 قيد فى 23-08-2000 برقم ايداع   3663 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

92 - احمد عبدالوهاب محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   93848 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع   

2868 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

93 - شريف محمد توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   94124 قيد فى 24-08-2010 برقم ايداع   3607 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

94 - ايهاب محمد عواد اسماعيل عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   104441 قيد فى 17-12-2015 برقم ايداع   

6903 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

95 - مينا عطا بقطر ابواليمين تاجر فرد سبق قيده برقم   108242 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع   3479 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  551,000.000

96 - جورج حسنى كامل شكرا تاجر فرد سبق قيده برقم   108429 قيد فى 21-06-2017 برقم ايداع   

4208 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

97 - هانى شاكر احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   124904 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع   3983 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

98 - رحاب عادل كمال عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   131319 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع   2053 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

99 - عصام عبدالرحمن شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   134120 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   

10267 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

100 - ابراهيم جلل ابراهيم مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   135704 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع   

15178 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

101 - نجلء فتحى عمر على تاجر فرد سبق قيده برقم   137235 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع   1038 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

102 - صلح جمال كامل رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   137471 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع   

2119 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

103 - محمد عمادالدين على رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم   137708 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع   

3116 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

104 - شاديه عبدالجواد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   74888 قيد فى 29-07-2001 برقم ايداع   

3221 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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105 - سيد مشالى محمد مشالى تاجر فرد سبق قيده برقم   87911 قيد فى 05-02-2008 برقم ايداع   598 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

106 - وائل كمال عبدالملك ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   94378 قيد فى 01-11-2010 برقم ايداع   

4443 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

107 - رجائى ثروت توفيق غبر تاجر فرد سبق قيده برقم   97574 قيد فى 20-05-2012 برقم ايداع   

2284 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

108 - عبدالحكيم عامر عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   107276 قيد فى 29-12-2016 برقم ايداع   

9406 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

109 - احمد سيد معاز عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   121082 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع   7982 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

110 - عادل فايز عطيه سدره تاجر فرد سبق قيده برقم   125069 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع   4484 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

111 - امير عبدالحميد يوسف حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   126187 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   

7214 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

112 - اميمه احمد سيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   126293 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع   7477 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

113 - علء احمد سلمه عبدالرجال تاجر فرد سبق قيده برقم   137665 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع   

2910 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

114 - العربى حماد على امين تاجر فرد سبق قيده برقم   91700 قيد فى 01-07-2009 برقم ايداع   3223 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

115 - محمد عبدالتواب فكرى عبدالباسط تاجر فرد سبق قيده برقم   104566 قيد فى 05-01-2016 برقم ايداع   

99 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

116 - ريمون ادور فهمى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم   108114 قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع   

2959 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

117 - عبدالتواب احمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   111646 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع   

6917 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

118 - مارينا ميلد حمدى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   129170 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع   

13589 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

119 - مصطفى احمد محمود محرم تاجر فرد سبق قيده برقم   129724 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع   

14724 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

120 - امنه يحى على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   131006 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع   1158 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

121 - احمد محمد عبدالحافظ فرغلي تاجر فرد سبق قيده برقم   132141 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع   

4329 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

122 - ابو الحسن سيد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   132624 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع   

5693 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

123 - احمد عبدالفتاح عبدالنعيم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   133718 قيد فى 13-06-2022 برقم 

ايداع   8957 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

124 - محمد السيد احمد مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   134129 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   

10285 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - ممدوح سيد احمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    112929 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    

11328 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله/ فزاره شارع 

الشهيد بملك سيد عباس مرسي

2 - امام سيد على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    119472 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    4439 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى 2028 لسنة 2023 عن 

نشاط / مخزن لبيع المواد الغذائية - بناحية / بندر ساحل سليم - جزيرة ساحل سليم - مخزن رقم )2( - بملك/ سيد 

على سيد على

3 - محمد جلل سيد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    125784 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع    6252 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك / وليد 

قاسم احمد قاسم على

4 - نورهان ايمن كمال عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    134063 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

10098 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) بنى محمد 

الشهابيه - بملك/ شريف مخيمر ابوزيد (

5 - نجاة على ثابت يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    71100 قيد فى 06-02-2000 برقم ايداع    506 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك بجعله )ساحل 

سليم - نزلة عنان- ش النواجى -بملك /حسن معارك حسن معارك(

6 - محمود عبدالحفيظ رشوان الناظر تاجر فرد سبق قيده برقم    102839 قيد فى 26-03-2015 برقم ايداع    

1753 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله)بملك /

محمود عبدالحفيظ رشوان الناظر(

7 - حنان عبدالرازق سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    105085 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

4830 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) شارع شكرى - ملك - حسين مختار زكى (

8 - حنان عبدالرازق سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    105085 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    

1851 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بالقيد 

المودع برقم 4830 لسنة 2022 بجعله ) شارع شكرى - ملك /حسين مختار زكى ( ونشاطه محل بيع وتصليح 

ملبس

9 - وليد جمال على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    105092 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    1880 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) ام القصور - 

ملك - جمال على موسى (

10 - عماد عوض محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    129729 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    

14729 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) مركز 

ابنوب- طرق شو الشوابير - بملك/ عوض محمد محمد عثمان (

11 - مروه زين العابدين عبدالعزيز عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم    136718 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع    18967 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب 

الملك بجعله ) القوصيه - مير حوض الجبل نمره )5( بملك / زين العابدين عبد العزيز (

12 - عبدالفتاح عادل عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    136822 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    

19336 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) الوسطى - مركز الفتح ( بملك / محمد عادل عبد الفتاح محمد
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13 - محمد مهران احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    137399 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع    1778 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 2076 لسنة 

2023 عن نشاط / محل بيع حلويات ومخبوزات  بناحية / 41 شارع سيتى الول  - محل بناحية البحرية  بملك / 

محمد محمد محمود وعادل مصطفى عبدالحفيظ

14 - شادى ايوب سعد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    95778 قيد فى 10-07-2011 برقم ايداع    3696 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الحواتكه - تعديل صاحب الملك بجعله )

بملك / شادى ايوب سعد ابراهيم(

15 - محمد نبيل محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    108469 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع    4380 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 2171 لسنة 

2023 عن نشاط / محل بيع مواد غذائية ) بقالة (  بناحية / موشا - شارع البنك - محل رقم ) 1 (  - بملك / شداد 

على عبدالرحيم

16 - عمرو حسين محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    124542 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

3115 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله مدينه مبارك - تقسيم التجاريين - بلوك 7 قطعه 18 برج سرايا الحمد امام صيدليه / ايمان تقاوى بملك / 

بخيت عبدالرسول صالح

17 - محمود مصطفى عبدالحافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    124596 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع    

3215 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك 

بجعله )  اسيوط - ثان اسيوط ش المساحه من ش الجمهوريه بملك / مصطفى سيد محمد

18 - احمد محمود صالح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    131025 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    

1202 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك/ 

احمد محمود صالح سليمان

19 - منه عيد ثابت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    137072 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع    402 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بصره -  تعديل صاحب الملك بجعله )بملك/ 

عيد ثابت احمد سالم(

20 - محاسن عبدالمعتمد عبدالرسول تاجر فرد سبق قيده برقم    75960 قيد فى 03-02-2002 برقم ايداع    

528 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك بجعله 

) منقباد - شارع شرشره - بملك / محمد محمود اسماعيل (

21 - عائشه عبدالحميد دردير عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    98689 قيد فى 09-01-2013 برقم ايداع    

118 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) منقباد 

شارع الوحده المحليه - بملك / محمود عبدالحفيظ محمد مصطفى (

22 - محمد جمال سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    107477 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع    666 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك بجعله/شارع 

الجمهوريه - مول الوطنيه - محل رقم )40( بملك / مصطفى صلح الدين ابرااهيم  .

23 - بهاءالدين جمال عبدالحليم عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    125731 قيد فى 25-05-2021 برقم 

ايداع    6107 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب 

الملك بالقيد المودع برقم 6219 لسنة 2022 وذلك بجعله ) شارع بورسعيد - بملك / هشام جمال عبدالحليم 

عبدالمجيد (

24 - بهاءالدين جمال عبدالحليم عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    125731 قيد فى 12-04-2022 برقم 

ايداع    6219 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب 

الملك بجعله ) شارع بورسعيد - بملك / هشام جمال عبدالحليم عبدالمجيد (
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25 - علء على جوده عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    127683 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    10527 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك بجعله ) 

بندر ديروط - شارع المعلمين - بملك/ اشرف احمد محمد ابراهيم(

26 - عبدالعال محمد عبدالعال هديه تاجر فرد سبق قيده برقم    136797 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    

19238 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

دعاء مصطفى احمد

27 - محمد عبدالرازق محمدين حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    102712 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع    

1373 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى 2422 لسنة 

2023 عن نشاط / مكتب مقاولت اعمال متكاملة - بناحية /الغنايم شرق - بملك / عبدالناصر محمود حسانين

28 - حارس حنا زكرى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    111248 قيد فى 26-06-2018 برقم ايداع    5449 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك بجعله 

العزيه بملك/ حارس حنا زكرى حنا

29 - جرجس فرج ا ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم    127592 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع    10339 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله )شركه فر- شارع 

خالدبن الوليد - بملك/ نيرمين شكرى عبده موسى (

30 - محمود احمد شاكر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    131210 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

1802 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) الفتح - 

الواسطى - شارع اليوسفيه - بملك/ مصطفى احمد شاكر مصطفى (

31 - محمود خلف السنوسي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    85970 قيد فى 17-04-2007 برقم ايداع    

1843 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المطيعه - جسر الصليبة- تعديل 

صاحب الملك بجعله) بملك /محمود خلف السنوسى احمد(

32 - اسامه كمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    86820 قيد فى 16-08-2007 برقم ايداع    3768 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ اسامه 

كمال احمد محمد

33 - سيد على احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    102157 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع    2782 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله ) 

منقباد - بملك - شيماء فاروق محمد(

34 - سيد على احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    102157 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع    5604 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله ) 

منقباد - شارع الوحده العربيه - بملك - موسى عبدالسلم محمد سعد (

35 - سيد على احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    102157 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع    5604 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بالقيد المودع 

برقم 2782 لسنة 2018 بجعله ) منقباد - شيماء فاروق محمد ( وقد الغى لتركه للنشاط والستغناء عنه

36 - وليد احمد عباس الزهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    108108 قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع    

2948 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل برقم ايداع 2530 لسنة 

2023 عن نشاط / محل بيع مواتير كهربائية - بناحية / نزه قرار - محل رقم )2( - بملك/ احمد عباس الزهرى 

محمد

37 - احمد حسين على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    111142 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع    

5080 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اولد سراج - شارع طرد النيل 

العمومى بجوار جامع حسن النور - بملك / حليمه سيد رزق
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38 - كامل خلف داهش حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    126348 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    7606 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل صاحب الملك بجعله )بملك /محمد 

محمود احمد محمود(

39 - نوره عبدالتواب على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    108135 قيد فى 24-04-2017 برقم ايداع    

3047 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) مركز القوصيه - الحرادنه بملك/ عوض عبد الكريم حماد ابراهيم (

40 - عيد حسن بكر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    131547 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    2662 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 2631 لسنة 

2023 عن نشاط / محل بيع علف حيوانى بالجمله  بناحية / الزاوية -  محل رقم ) 1 ( - بملك / عاطف احمد 

حسين ثابت

41 - جمال محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    70098 قيد فى 01-09-1999 برقم ايداع    3927 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 2700 لسنة 

2023 عن نشاط / ثلجة بيع وحفظ مواد غذائية  بناحية /  اسيوط الجديدة - مركز الفتح  - بالمنطقة الصناعية 

الولى خارج الزمام  - قطعة رقم ) ق 85 ( - بملك / جمال محمد حسين محمد

42 - خديجه محمد سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    85224 قيد فى 08-01-2007 برقم ايداع    55 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الزاويه - تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك/ 

ورثه محمد على 1- ابراهيم محمد على 2- على محمد على(

43 - خليفه عيد عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم    104801 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع    932 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اافتتح محل فرعى برقم ايداع 2746 لسنة 

2023 عن نشاط / معرض لبيع الموبيليا  بناحية /  المندرة قبلى - محل رقم ) 2 ( - بملك / عيد عباس على قنديل

44 - حسن عباس محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    136123 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    

16607 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم 2716 

لسنة 2023 عن نشاط /محل بيع حبوب و غلل  - بناحية / بندر منفلوط - شارع الجعب - بملك / رمضان حسن 

عباس محمد

45 - محمد عبدالحميد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    80348 قيد فى 21-08-2004 برقم ايداع    

3329 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك - 

عبدالحميد محمد حسين محمد (

46 - حسن احمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    136158 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

16736 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك 

- رفاعى عسيوى رفاعى (

47 - مرمر ممتاز وليم فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم    80798 قيد فى 04-12-2004 برقم ايداع    4671 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) ثان اسيوط - 7 

شارع الخلفاء - بملك /سمير يوسف ساويرس غطاس(

48 - محمد خلف ا ابوضيف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    91929 قيد فى 06-08-2009 برقم ايداع    

3787 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل بناحيه شارع عمر بن 

الخطاب الغنايم قبلى بملك خلف ا ابوضيف مصطفى وذلك لستغلله مستودع دقيق بلدى وبيعه بالقطاعى وقد 

الغى للستغناء عنه وتركه للتجارة

49 - محمد درويش احمد نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم    95079 قيد فى 23-03-2011 برقم ايداع    1321 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 2893 لسنة 

2023 عن نشاط / بيع اثاث منزلى ومفروشات  بناحية / شارع العادلى - شركة فر   بملك / ورثة على محمد 

على
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50 - شادى رفعت صليب نور تاجر فرد سبق قيده برقم    97709 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    

11992 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) اول 

اسيوط - حاره سور المتفرع من شارع محمد توفيق خشبه - بملك / القس افرايم و بالميلد مجدى وصفى (

51 - شادى رفعت صليب نور تاجر فرد سبق قيده برقم    97709 قيد فى 21-06-2012 برقم ايداع    2715 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 11992 لسنه 

2019 النشاط بجعله ) مكتب توريدات مواد غذائيه (

52 - شادى رفعت صليب نور تاجر فرد سبق قيده برقم    97709 قيد فى 21-06-2012 برقم ايداع    2715 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 11992 لسنه 

2019 تعديل العنوان بجعله ) اول اسيوط - حاره سور المتفرع من شارع محمد توفيق خشبه - بملك / القس 

افرايم و بالميلد مجدى و صفى (

53 - مصطفى عبدالرحيم حسين عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    107577 قيد فى 07-02-2017 برقم 

ايداع    988 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل فرع مودع برقم 

9259 لسنه 2017 بناحية جمريس شارع الجيش بملك/ خالد جمال متولى - عن نشاط صيدليه - الغى لترك 

النشاط و الستغناء عنه

54 - ناصر صابر على صبحى تاجر فرد سبق قيده برقم    108122 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    

2997 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك/ بجعله بملك/ 

عبدالعزيز السعودى سيد صبحى

55 - على عبدالفتاح على ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    114320 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    

3479 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

2858 لسنة 2023 عن نشاط / مشغل ملبس  بناحية / عقار رقم ) 4 ( شارع محمد عليوه  بملك / محمد احمد 

فرغلى عبدالله  - الدور الول

56 - انجى عابد انيس زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    117017 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    

11916 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

ناجى انيس زكري حنا

57 - مصطفي  محمد البرنس حسين ابوطاقيه تاجر فرد سبق قيده برقم    132153 قيد فى 14-03-2022 برقم 

ايداع    4359 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل صاحب الملك 

بجعله)بملك /عبدالمالك احمد درويش(

58 - راجى منير امير ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    133067 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    

6835 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اخر اودع 

برقم 8701 لسنه 2022 عن نشاط / مزرعة لتربية وبيع الدواجن بناحية/جزيرة بهيج - بملك/ محمود محد عامر 

موسى - الغى لترك النشاط و الستغناء عنه

59 - محمد السيد احمد مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    134129 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

10285 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل فرع مودع برقم 

10933 لسنه 2022 بناحيه/ عقار رقم )34( شارع جمال الدين ثابت - بملك/ احمد على احمد بكر و قد الغى 

لتركه النشاط و الستغناء عنه

60 - جمال حسين حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    136937 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

19855 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط طريق الديرو مير - تعديل 

صاحب الملك بجعله )بملك / نتعيه محمد طلبه - عادل حسين حسن - احمد حسين حسن - محمد حسين حسن - 

صدام حسين حسن - صباح حسين حسن - فتحيه حسين حسن - صفاء حسين حسن - ندى حسين حسن (
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61 - عرفان جمال متولى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    72627 قيد فى 21-08-2000 برقم ايداع    3610 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع المودع برقم 6795 

لسنه2019 ونشاطه صيدليه عامه  وعنوانه/ الحواتكه بملك عباس عباس حسين وقد الغى للستغناء عنه وتركه 

للتجارة

62 - عرفان جمال متولى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    72627 قيد فى 21-08-2000 برقم ايداع    3610 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بالقيد المودع 

برقم6795لسنه2019 بجعله/ الحواتكه بملك عباس عباس حسين

63 - عرفان جمال متولى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    72627 قيد فى 21-08-2000 برقم ايداع    3610 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله 

جمريس شارع الجيش بملك/ خالد جمال متولى

64 - رانده بخيت عبدالمسيح بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    81835 قيد فى 28-06-2005 برقم ايداع    

2698 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) شارع الرياح البحرى - بملك - جرجس الفى تادرس سعد (

65 - رانده بخيت عبدالمسيح بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    81835 قيد فى 28-06-2005 برقم ايداع    

2698 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) شارع السوق - ملك - مصطفى سيد (

66 - رانده بخيت عبدالمسيح بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    81835 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع    

17795 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) شارع السوق - ملك - مصطفى سيد (

67 - مصطفى عبدالمنعم سيد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    94866 قيد فى 23-02-2011 برقم ايداع    

653 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل صاحب الملك بجعله )بملك /

محمد محمد سليمان مسعود(

68 - منى عبدالناصر محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    111239 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع    

5402 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع المودع برقم 301 لسنة 

2022

69 - منى عبدالناصر محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    111239 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع    

5402 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع المودع برقم 303 لسنه 

2022 لترك النشاط و الستغناء عنه

70 - حاتم محى الدين حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    126557 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

8081 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) منقباد - العزبة البحرية بجوار مسجد ابوحشيش - بملك - محمد عبدالعظيم عبدالباقى محمد (

71 - حاتم محى الدين حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    126557 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

8081 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع برقم 8306 

لسنة 2021 وذلك لتركه للنشاط والستغناء عنه ونشاطه محل بيع ادوات منزلية

72 - حاتم محى الدين حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    126557 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

8306 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) 12 شارع مكه المكرمه - بملك - صالح عبدا حسين (

73 - عجايبى نعيم غطاس عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    136513 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

18025 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) 

شارع غرب السكه بملك - حنان قديس ناشد (
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74 - ابراهيم فتحى حبيب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    100614 قيد فى 16-02-2014 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 3105 

لسنة 2023 عن نشاط / ورشه نجاره  بناحية /  بندر منفلوط - شارع عمر بن الخطاب  - محل رقم ) 2 (  بملك / 

محمد اسماعيل على

75 - سلوى صابر ابوالمكارم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    128735 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

12643 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل صاحب الملك بجعله )

محمد عبد الحميد شحات على(

97 - عاطف البدرى ابوسته على تاجر فرد سبق قيده برقم    137112 قيد فى 11-01-2023 برقم ايداع    

579 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله الزاوية - بملك/ عطيات احمد محمود الشريف

76 - محمد جمال عبدالعظيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    131868 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

3521 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3115 لسنة 2023 عن نشاط / ورشة تغليف و تصنيع بلستيك - بناحية / بنى شقير - الطريق السريع بجوار 

كوبرى بنى شقير بنزينة التعاون - ورشة رقم )1(  - بملك / عبدا محمد احمد عبدا

77 - احمد محمود احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    136747 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    19072 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 3090 لسنة 

2023 عن نشاط / مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (  بناحية / عرب مطير - بملك  / عبدا عيد محمد عيد

78 - شادى صفوت رشدى مترى تاجر فرد سبق قيده برقم    82451 قيد فى 31-10-2005 برقم ايداع    

4511 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3221 لسنة 2023 عن نشاط / محل بيع مشغولت ذهبية ) بعد الحصول على الموفقات اللزمة من مصلحة دمغ 

المصوغات و الموازين (  - بناحية / عقار رقم )16( تقسيم خشبة - محل رقم )1( - بملك / سامح شاكر تاس 

جريس

79 - محمد احمد مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    101078 قيد فى 18-05-2014 برقم ايداع    

2236 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله درب الخولى - خلف مدرسه الخيريه بملك / محمد احمد مصطفى احمد

80 - محمود فوزى شعبان عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    118257 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع    

1489 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شرقى - 8 شارع حداد - كامب 

شيزار

81 - محمد جمال الدين محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    122189 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع    

10476 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3191 لسنة 2023 عن نشاط / مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعة ) 19 ( والفقره ) 36 ( من 

المجموعة ) 6 (  بناحية / منقباد - شارع قيصر - بملك / جمال الدين محمود محمد

82 - كيرلس عزت حنا جيد تاجر فرد سبق قيده برقم    122471 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع    11186 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 3182 لسنة 

2023 عن نشاط / صيدلية  بناحية / عرب مطير -  بملك / احمد وياسر وناديه حجاب وحكمه على عوض

83 - عثمان محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    123797 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    

1392 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل فرع مودع برقم 

3050 لسنه 20222 نشاطه / مكتب مقاولت اعمال متكامله بناحيه درنكه قبلى البلد بملك/ محمد احمد عثمان 

سويفى - الغى لترك النشاط و الستغناء عنه
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84 - صبرين محمد عبدالجواد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    92262 قيد فى 11-10-2009 برقم ايداع    

4611 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) شارع سعد زغلول - مساكن الشادر - ملك - ايوب محمود بخيت سلطان (

85 - وحيد مصطفى قطب متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    126392 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    

7712 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

زينب عاطف نصار احمد

86 - مصطفي محمود قطب متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    132346 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

4922 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك/ 

وحيد مصطفى قطب متولى

87 - اسلم مصطفى محمد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    108263 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    

3570 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3406 لسنة 2023 عن نشاط / محل بيع ملبس جاهزة  بناحية / بندر القوصية - 108 شارع الجلء  - محل 

رقم ) 1 (  بملك / احمد عبدالمنعم محمد سليم

88 - عبدالعزيز السعودي سيد صبحي تاجر فرد سبق قيده برقم    112865 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع    

11115 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3364 لسنة 2023 عن نشاط / مكتب نقل على سيارات الغير ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (  بناحية / الزاوية -  بملك / ناصر صابر على

89 - احمد عبدالنعيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    116628 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع    

10813 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اخر مودع 

برقم )12436 لسنه 2019(  بناحية بندر منفلوط شارع مركز الشباب امام المعهد الدينى بملك/ زينب صالح محمد 

عبدا - نشاطه مكتب مقاولت اعمال متكاملة  الغى لترك النشاط و الستغناء عنه

90 - عمر محمد زاهر هاشم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    116914 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    

11637 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تقسيم الكسان - 2 شارع النصر 

متفرع من شارع النميس- تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك / محمد محمد زاهر هاشم (

91 - يوسف صفوت توفيق دوس تاجر فرد سبق قيده برقم    118726 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

2644 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3417 لسنة 2023 عن نشاط / مكتب توريدات ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بناحية / شارع 

البركة امام محطة المياه   بملك / يوسف سعد محمد بدوى

92 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم    126193 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

10883 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كوديه السلم بملك/ اسماعيل 

عبدالجابر عبدالرحيم

93 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم    126193 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    7234 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بندر ديروط - شارع الجيش - بملك / 

عباس محمد عباس جلل

94 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم    126193 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    7234 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كوديه السلم بملك/ اسماعيل عبدالجابر 

عبدالرحيم

95 - اسامه محمود عبدالعزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    127186 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

9477 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3375 لسنة 2023 عن نشاط / بيع مواد غذائية ) بقالة (  بناحية / ش الشيخ يوسف ميدان البدرى - بملك / ورثة 

المرحوم زين محمود ابراهيم  ) مصطفى زين - سيد زين (
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96 - رامى نشات ثابت ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    135374 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع    

14138 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل العنوان بجعله )45شارع 

المام على -شركة فر -ثان اسيوط -بملك /كمال محمود عمران(

98 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم    116412 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    16106 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك بجعله 

الرويجيات - بملك/  محمود هديه حسن

99 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم    116412 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع    10180 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل فرع مودع برقم 10423 

لسنه 2019 بناحيه الرويجيات بملك / محمد عبد الفتاح رضوان و قد الغى لترك النشاط و الستغناء عنه

100 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم    116412 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع    

10180 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اخر مودع 

برقم 16106 لسنه 2021 و نشاطه مكتب توريد مخلفات بلستيك بناحيه الرويجيات بملك / محمود هديه حسن و 

قد الغى لترك النشاط و الستغناء عنه

101 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم    116412 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع    

10180 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 16106 

لسنه 2021 النشاط بجعله ) مكتب توريد مخلفات بلستيك (

102 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم    116412 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع    

10180 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله الرويجات - بملك /  على محمود هديه

103 - هدي مصطفي محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120664 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    

7018 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل  فرعى مودع برقم 

16635 لسنة 2022 عن نشاط / بيع ملبس جاهزه  بناحية / اسيوط  -  اول اسيوط -  برج التجاريين شارع 

يسرى راغب - محل رقم ) 29 (  -  بملك / اشرف مصطفى على  -  احمد حسن عبدربه و قد الغى لترك النشاط 

و الستغناء عنه

104 - ابراهيم عادل عدلى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    123054 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

12611 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3447 لسنة 2023 عن نشاط / كوافير حريمى  بناحية / عقار رقم ) 41 ( شارع مصطفى ابراهيم متفرع من 

شارع المحافظة  بملك / ذكرى بشرى حبيب ابراهيم  - شقة بالدور الرضى

105 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم    126193 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    

7234 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع برقم10883

لسنه2022 والكائن بناحيه كوديه السلم بملك/ اسماعيل عبدالجابر عبدالرحيم ونشاطه حظيره لتربيه وبيع 

الماشيه وقد الغى للستغناء عنه وتركه للتجارة

106 - حسن عبدالرحيم محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    128609 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    

12370 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3467 لسنة 2023 عن نشاط / محل بيع حبوب وغلل  بناحية / بنى رافع  ) محل رقم 2 (  - بملك / مصطفى 

عبدالرحيم محمد عطيه

107 - جميله اسطاس فهيم اسطاس تاجر فرد سبق قيده برقم    131422 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    

2341 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3459 لسنة 2023 عن نشاط / محل بيع حبوب وغلل  بناحية / بنى قره - محل رقم ) 2 (  بملك / كمال عياد 

سعد منصور
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108 - احمد ريان احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    134130 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

10286 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3471 لسنة 2023 عن نشاط /محل بيع حبوب و غلل  - بناحية /  ابوخليل - محل رقم )2( - بملك / ريان احمد 

عبدا محمد

109 - عصام محمد اسماعيل يحيا تاجر فرد سبق قيده برقم    109584 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    

8778 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية حى ثالث - الشيخ زايد - 

شارع العدل حى المروه ملك - ناديه شحاته محمد

110 - محمد عبدا جادا عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    123661 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع    

1032 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله )بملك/ 

عمرو عبدا جادا عبدالحافظ(

111 - عادل ذكى محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    137211 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع    986 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك بجعله )بندر 

ديروط - ديروط -شارع احمد ماهر بملك /اشرف فرغلى عبدالحافظ (

112 - مينا ابراهيم رزيق كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    137395 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع    

1749 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط درنكه - شارع الشيخ ينى من شق 

النصارى- تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك/اسامه جاد ينى بطرس (

113 - احلم عبداللطيف فهمى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    75734 قيد فى 26-12-2001 برقم ايداع    

5475 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط منقباد-تعديل صاحب الملك بجعله )

بملك /اسعد محمد عبدالعال حسن(

114 - مينا عطا بقطر ابواليمين تاجر فرد سبق قيده برقم    108242 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع    

3479 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع متفرع من شارع بورسعيد 

ملك / امجد عطا بقطر ابو اليمين

115 - جورج حسنى كامل شكرا تاجر فرد سبق قيده برقم    108429 قيد فى 21-06-2017 برقم ايداع    

4208 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الجاولى - تعديل صاحب الملك 

بجعله ) بملك / جورج حسنى كامل شكرا(

116 - احمد سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    119686 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    4921 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) الواسطى - بجوار 

معهد الفتيات - بملك/ احمد ابراهيم احمد على (

117 - هانى شاكر احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    124904 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    3983 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 3628 لسنة 

2023 عن نشاط / مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بناحية / تاسا -  بملك / اسامه شاكر احمد

118 - عصام عبدالرحمن شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    134120 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

10267 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3646 لسنة 2023 عن نشاط / مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بناحية / الحما - مكتب رقم ) 2 ( - بملك / سعودى 

عبدالرحمن شحاته محمد

119 - نجلء فتحى عمر على تاجر فرد سبق قيده برقم    137235 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع    1038 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ وليد 

عبدالرحيم حسن

120 - محمد عمادالدين على رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم    137708 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع    

3116 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3652 لسنة 2023 عن نشاط / مطعم   بناحية / الزاوية - بحرى البلد  - طريق الغنايم  - محل رقم ) 2 (  - بملك 

/ عمادالدين على رشوان حسن
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121 - سعودى بكر عبدالحافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    43332 قيد فى 19-04-1984 برقم ايداع    

1857 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط منقباد - تعديل صاحب الملك بجعله 

) بملك / سعودى بكر عبدالحافظ محمد (

122 - وائل كمال عبدالملك ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    94378 قيد فى 01-11-2010 برقم ايداع    

4443 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع السكه الجديده)بورسعيد 

سابقا ( - تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك / جلل احمد حسين (

123 - عادل فايز عطيه سدره تاجر فرد سبق قيده برقم    125069 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    4484 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك بجعله  ) 

اول اسيوط- 12 شارع الظاهر - الشيخ منطاش بملك /محمد طه سالم احمد (

124 - محمود ابراهيم عبدالناصر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    127918 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    

10988 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى فرعى 3781 

لسنة 2023 عن نشاط / منحل لبيع العسل  - بناحية / الفيما منحل رقم )1(  - بملك/ ابراهيم عبدالناصر احمد 

ابوالعل

125 - ناجح خلف نعيم عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    131434 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    

2372 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله المعلمين الجديده - شارع التقاطع بجوار برج مكه بملك / ساميه نجيب بخيت

126 - هناء على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    132255 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    4661 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 3840 لسنة 

2023 عن نشاط / محل بيع اجهزة كهربائية ومنزلية ) فيما عدا الكمبيوتر (  بناحية / بندر ابنوب - شارع 

بورسعيد  -  بملك / ورده مكرم ابراهيم مصطفى

127 - ابو الحسن سيد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    132624 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

5693 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل فرعى برقم ايداع 

3871 لسنة 2023 عن نشاط / مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بناحية / المعابدة الغربية - مكتب رقم ) 1 ( - 

بالدور الرضى  - بملك / امينه منصور احمد خليفه

128 - محمد السيد احمد مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    134129 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

10285 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله/ مدينه مبارك - حى الربعين برج خاتم المرسلين بملك/ ايمان مصطفى محمد سيد

129 - عدوى حسن عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    137229 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع    

1009 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بندر منفلوط - ش بورسعيد - 

بجوار بنزينه التونسى -  تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك / عدوى حسن عمر محمد (
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النشاط

1 - بدران محروص عبدا احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  93658 قيد فى 30-05-2010 برقم ايداع    

2343وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت اعمال متكامله 

)

2 - محمد عبدالمجلى عبدالغنى فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  107364 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع    

263وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) اداره مطاعم وبيع وتاجير مقاصف 

وكافتيريات ودخول مزدات (

3 - على عطيه حسين خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  119674 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    4905وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب توريدات مواد غذائية و ادوات 

كهربائية و طبية )  فماعدا الدوية و المستحضرات الصيدلية(  و اوراق مكتبية و نقل على عربات الغير ) بعد 

الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ( و توريد اعلف بالجمله

4 - محمد مجدى عيد عبدالعزيز عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  58920 قيد فى 09-11-1992 برقم ايداع    

4035وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) رسومات هندسية (

5 - اسماء محمد يسرى سليمان محمد قوره تاجر فرد سبق قيده برقم  93244 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع    

1222وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعد يل النشاط بجعله)مخبز بلدى نصف الى(

6 - حنان عبدالرازق سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105085 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    4830

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعلها ) محل بيع وتصليح ملبس (

7 - وليد جمال على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  105092 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    1880وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) محل بيع حبوب وغلل (

8 - حسين محمد عبدالحميد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  126190 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    7224

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع مواد غذائيه بالجمله(

9 - هانى محمد نصرالدين عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  132236 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

4571وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سياراته 

وسيارات الغير ( ترخيص رقم 202 لسنة 2023

10 - ناديه سيد طه على تاجر فرد سبق قيده برقم  134771 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    12256وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ مكتب نقل بضائع على سيارات الغير 

بموجب ترخيص رقم60 لسنه2023 من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

11 - هويده جابر علي سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  135637 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع    14907

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سيارات الغير 

( ترخيص رقم141 لسنة 2023

12 - محمد نبيل محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108469 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع    4380

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط /  بيع مواد غذائيه ) بقالة (

13 - عمرو حسين محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  124542 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

3115وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع اطارات و بطاريات 

سيارات (

14 - محمد عبد المنجي عبد الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  133452 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    

8021وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )معرض تجاره سيارات(

15 - محمود عثمان محمود عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  135087 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع    

13272وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على 

سيارات الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى (
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16 - عائشه عبدالحميد دردير عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  98689 قيد فى 09-01-2013 برقم ايداع    

118وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) ترزى عربى (

17 - محمد جمال سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107477 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع    666وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )بيع احذيه وملبس بالجمله (

18 - بهاءالدين جمال عبدالحليم عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  125731 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

6219وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سيارات 

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

19 - ساميه عبدالعظيم حسين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  135052 قيد فى 01-09-2022 برقم ايداع    

13151وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصوير مستندات ) فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت(

20 - محمود على عثمان صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  136517 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

18042وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) توريد وتركيب وصيانه 

اجهزه التبريد والتكييف والتكييف المركزى والغرف المجمده فيما عدا الكمبيوتر(

21 - محمود عبدالمحسن احمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  92298 قيد فى 15-10-2009 برقم ايداع    4727

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط بجعله )تصدير طبقا للقرارات واللوائح(

22 - على رجب عيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105512 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    15598وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل برى للبضائع على سيارات 

الغير ( ترخيص رقم 89 لسنة 2023

23 - شاهنده محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  137513 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع    2294

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب تأجير فساتين (

24 - سيد على احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  102157 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع    5604وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله) بيع لحوم وطيور مجمده (

25 - سيد على احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  102157 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع    2782وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بيع مواد غذائيه بقاله (

26 - سلوي رزق اسحق توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  120256 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع    6129

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ كمائن جير

27 - رشاد جمال صابر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  129280 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    13830

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سياراته 

وسيارات الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى (

28 - محمد درويش احمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  134081 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

10151وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على 

سيارات الغير( ) ترخيص رقم1365 لسنه 2022(

29 - رومانى شوقى ذكى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  97168 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع    1080

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب استيراد وتصدير وفقا للقرارات 

والقوانين المتعلقه بذلك وتوكيلت تجاريه وتوريدات عمومية(  فيما عدا الكمبيوتر وتوريد العماله والملبس 

العسكريه

30 - عيد حسن بكر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  131547 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    2662وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط /محل  بيع علف حيوانى بالجمله

31 - سعد عامر نصرالدين عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  132852 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

6305وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سيارات 

الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (
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32 - مينا وجيه عبدا رزق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  137400 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع    1783

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله محل بيع ملبس واحذيه وشنط

33 - محمود حسن امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88881 قيد فى 03-06-2008 برقم ايداع    2981وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات 

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

34 - حسن احمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  136158 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    16736

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) حظيرة لتربيه وبيع المواشى (

35 - اسامه مجدى عياد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  137529 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    2361

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) بيع احذيه (

36 - علء بخيت احمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  137562 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع    

2518وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )مكتب نقل بضائع على 

سياراته() ترخيص رقم 323 لسنه 2023(

37 - شادى رفعت صليب نور تاجر فرد سبق قيده برقم  97709 قيد فى 21-06-2012 برقم ايداع    2715

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب توريدات مواد غذائيه (

38 - شادى رفعت صليب نور تاجر فرد سبق قيده برقم  97709 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    11992

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب توريدات مواد غذائيه (

39 - رشا محمد عبدالرحمن جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  110022 قيد فى 23-01-2018 برقم ايداع    743

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله محل بيع مواد غذائيه )بقاله بالقطاعى (

40 - جمال حسين حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  136937 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

19855وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )طلمبه بنزين و سولر(

41 - ماهر طلعت فتحى نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم  137294 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع    1347

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) ورشه لتصنيع الحشاب و 

الموبيليات(

42 - رانده بخيت عبدالمسيح بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  81835 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع    

17795وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) ورشه تشغيل اخشاب (

43 - رانده بخيت عبدالمسيح بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  81835 قيد فى 28-06-2005 برقم ايداع    

2698وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) ورشه نجاره الى (

44 - نورا على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  114392 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع    3703وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط )بيع اطارات وبطاريات وزيوت سيارات(

45 - حاتم محى الدين حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  126557 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

8081وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) محل بقالة بالقطاعى (

46 - حاتم محى الدين حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  126557 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

8306وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) محل بيع اداوت منزلية (

47 - مصطفى عبدالفتاح عبدالباسط مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  137187 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    

893وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سيارات 

الغير ( ترخيص رقم 302 لسنة 2023

48 - ابراهيم فتحى حبيب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  100614 قيد فى 16-02-2014 برقم ايداع    688

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / ورشه نجاره

49 - محمد جمال عبدالعظيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  131868 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

3521وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشة تغليف و تصنيع بلستيك
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50 - احمد محمود احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  136747 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    19072

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / مكتب نقل بضائع على سيارات 

الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

51 - محمد ابراهيم زهران احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  136787 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع    

19219وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدبل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت بالمصنعيه(

52 - نوال محمد على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109369 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    7963وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بجعله)جمع قمامه ومخلفات  (فيما عدا المخلفات 

الخطره والنوويه والطبيه  بعد الحصول على التراخيص اللزمه

53 - محمد جمال الدين محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  122189 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع    

10476وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يراعى اضافة نشاط / مكتب استيراد وتصدير ) 

فيما عدا المجموعة ) 19 ( والفقرة ) 36 ( من المجموعة ) 6 ( (

54 - محمد على حسن ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  137265 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    1214

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع منظفات(

55 - احمد عبدالرحمن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  137670 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع    

2921وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )مكتب نقل بضائع على سيارات 

الغير(  )ترخيص رقم368 لسنه 2023(

56 - صبرين محمد عبدالجواد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  92262 قيد فى 11-10-2009 برقم ايداع    

4611وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بيع مواد غذائيه بقاله وحبوب 

وعطاره بالقطاعى (

57 - صبرين محمد عبدالجواد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  92262 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    

2289وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاطك بجعله ) مكتب توزيع مواد غذائيه (

58 - ايمان حمدان حسين محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  125365 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع    

5276وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط )تاجير مقاصف وكافتريات (

59 - شنوده ايوب ملك مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  134135 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    10299

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح    تعد يل النشاط بجعله )بيع الحدايد والغراء(

60 - محمود مصطفى احمد قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  104752 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع    769

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت اعمال متكاملة (

61 - اسلم مصطفى محمد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  108263 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    3570

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / محل بيع ملبس جاهزة

62 - عمرو حسنى فتحى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  110729 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع    3594

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) مكتب مقاولت اعمال متكامله و تجميل مدن 

توريد اجهزه طبيه و صيانتها  وخدمات نظافة ) فيما عدا توريد العماله (  وتوريد اجهزه كهربائيه )فيما عدا اجهزة 

الكمبيوتر( , ادوات كهربائيه  وقطع غيار اجهزة كهربائيه , و توريد ادوات سباكه , كاميرات مراقبه ) فيما عدا 

الكاميرات اللسلكيه( توريد معدات الطفاء ومعدات ثقيله(

63 - عبدالعزيز السعودي سيد صبحي تاجر فرد سبق قيده برقم  112865 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع    

11115وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / مكتب نقل على سيارات 

الغير ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

64 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  126193 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    7234

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ مطعم

65 - احمد محمد عباس جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  126193 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    10883

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ حظيره لتربيه وبيع الماشيه
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66 - اسامه محمود عبدالعزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  127186 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

9477وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط ) بيع مواد غذائيه ) بقاله (

67 - رامى نشات ثابت ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  135374 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع    

14138وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط بجعله )بيع وصيانه الت التصوير 

ومهمات الكتب فيما عدا تصوير مستندات(

68 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم  116412 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع    10180

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) كساره بلستيك (

69 - باسم على محمود هديه تاجر فرد سبق قيده برقم  116412 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    16106

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب توريد مخلفات بلستيك (

70 - محمد عرفه عامر حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  116608 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    10749

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سياراته 

وسيارات الغير بعد الحصول على موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

71 - ابراهيم عادل عدلى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  123054 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

12611وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / كوافير حريمى

72 - حسين حسن محمد سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  124744 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع    3581

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعد يل النشاط بجعله ) بيع اكسسوار حريمى وخرداوات (

73 - جمال منير حنا تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  125237 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

4935وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعد يل النشاط بجعله )محل بقاله بالقطاعى(

74 - جميله اسطاس فهيم اسطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  131422 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    

2341وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / محل بيع حبوب وغلل

75 - محمود صابر عبدالرازق رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  133841 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع    

9374وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على 

سيارات الغير( )ترخيص رقم 1050لسنه2022(

76 - عصام محمد اسماعيل يحيا تاجر فرد سبق قيده برقم  109584 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    8778

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مخبز بلدى نصف الى

77 - احمد محمد عبدالحكيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  127825 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

10824وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله) محل بيع  كشرى ومشويات 

ومقليات (

78 - مرفت عبدا احمد زهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  134947 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع    

12838وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب توريدات بانواعها 

وصيانه فيما عدا توريد الكمبيوتر و الملبس العسكريه و العماله (

79 - اسامه كمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86820 قيد فى 16-08-2007 برقم ايداع    3768وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله) محل بيع ملبس جاهزه(

80 - ايهاب محمد عواد اسماعيل عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  104441 قيد فى 17-12-2015 برقم ايداع    

6903وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله / مطعم

81 - مينا عطا بقطر ابواليمين تاجر فرد سبق قيده برقم  108242 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع    3479

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / ورشة نجارة

82 - احمد على حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  113216 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع    432وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بجعله )خدمات توصيل وتوزيع الطلبات للمنازل (

83 - عماد محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  116174 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    9541وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) تعبئه مواد غذائيه يدوى والى (
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84 - احمد سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  119686 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    4921وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) محل بيع مواد غذائيه ) بقاله((

85 - هانى شاكر احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  124904 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    3983وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / مكتب مقاولت اعمال متكاملة

86 - محمد بغدادى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  127063 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    9230

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )محل بيع مستحضرات تجميل (

87 - عصام عبدالرحمن شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  134120 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

10267وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / مكتب مقاولت اعمال 

متكاملة

88 - نجلء محمد يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  135944 قيد فى 23-10-2022 برقم ايداع    15969

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )مكتب نقل بضائع على سيارات الغير( 

بناء على الترخيص رقم )3151 لسنة 2023(

89 - هشام عبدالرازق على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  137473 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    

2127وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط )  نقل وتوصيل طلبات(

90 - شاديه عبدالجواد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  74888 قيد فى 29-07-2001 برقم ايداع    

3221وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النساط بجعله ) بيع قطع غيار المركبات ذات 

المحركات و ملحقاتها(

91 - رجائى ثروت توفيق غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  97574 قيد فى 20-05-2012 برقم ايداع    2284

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع مصوغات ذهبيه بعد الحصول 

على الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات والموازيين (

92 - عبدالحكيم عامر عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107276 قيد فى 29-12-2016 برقم ايداع    

9406وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت اعمال متكامله 

)

93 - طه اسماعيل عبدالعال شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  109171 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    

7182وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بيع زجاج وبلور (

94 - عبدالتواب احمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  111646 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع    

6917وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )معالجة وطلى اسطح معدنية(

95 - احسان محمد هاشم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  129478 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    14244

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب تأجير معدات ثقيلة (

96 - ابو الحسن سيد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  132624 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

5693وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / مكتب مقاولت اعمال 

متكاملة

الكيان القانوني

Page 77 of 108 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

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115921 وتم ايداعه بتاريخ   

31-07-2022  برقم ايداع 11,232.000 الى : اضافه سمه تجاريه بجعلها ) دار الصفا للتوريدات (

2 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   136369 وتم ايداعه بتاريخ   

21-11-2022  برقم ايداع 17,487.000 الى : الهرام لتنمية الموارد البشرية

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137334 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2023  برقم ايداع 1,499.000 الى :  اضافه السمة التجاريه بجعلها )فرندز ترانس بورتيشين للنقل(

4 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   124542 وتم ايداعه بتاريخ   

14-03-2021  برقم ايداع 3,115.000 الى : الكنج لبيع اطارات و بطاريات السيارات

5 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133452 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2022  برقم ايداع 8,021.000 الى : اضافه سمه تجاريه بجعلها )معرض الكوت الدولى لتجاره 

السيارات (

6 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100488 وتم ايداعه بتاريخ   

28-01-2014  برقم ايداع 364.000 الى : اضافه سمه تجاريه بجعلها ) وطن ميديكال للمستلزمات الطبيه - 

) watan Medical

7 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137399 وتم ايداعه بتاريخ   

30-01-2023  برقم ايداع 1,778.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها ) حلوانى كنافتى وبسبوستى 

للحلويات (

8 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137399 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 2,076.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها )حلوانى كنافتى وبسبوستى 

للحلويات (

9 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108108 وتم ايداعه بتاريخ   

19-04-2017  برقم ايداع 2,948.000 الى : العالمية باور Eps لتوريد قطع غيار المحركات و طلمبات و 

الدوات الكهربائية

10 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   124260 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2021  برقم ايداع 2,404.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها ) ماتركس للمقاولت 

والعمال المتكامله والتوريدات (

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   134129 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-07-2022  برقم ايداع 10,285.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها )اوكسجين ماركت ( 

oxygen market

12 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   134129 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2022  برقم ايداع 10,933.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها ) اوكسجين  ماركت ( 

oxygen market

13 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137534 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2023  برقم ايداع 2,380.000 الى : مكتب الداره لنقل البضائع

14 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122731 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-01-2023  برقم ايداع 1,753.000 الى :  اضافة سمه تجاريه بجعلها )بيت الذهب للمجوهرات(

15 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97709 وتم ايداعه بتاريخ   

21-06-2012  برقم ايداع 2,715.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ) الصخره لتوريد المواد الغذائيه (
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16 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137583 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2023  برقم ايداع 2,603.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها )ثمار الخير للحبوب 

والعطاره (

17 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105801 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-06-2016  برقم ايداع 4,399.000 الى : ثريا ارمانيوس ميخائيل حنا

18 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137436 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-02-2023  برقم ايداع 1,977.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها ) سفينه الصحراء لتوريد 

مواد البناء ومستلزمات المعمار (

19 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110288 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2018  برقم ايداع 1,744.000 الى : طيبه لتجارة العلف

20 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   109171 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-10-2017  برقم ايداع 7,182.000 الى : تعدل السمه التجاريه بجعلها ) المانه والخلص 

للزجاج والبلور(

الشخاص

1 - جرجس الفي تادرس مسعد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   81835 وتم ايداعه بتاريخ  28-06-2005 برقم 

ايداع    2698تم التأشير فى تاريخ   28-06-2005   بــ  

2 - علي حسين علي احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   106434 وتم ايداعه بتاريخ  13-10-2016 برقم 

ايداع    6892تم التأشير فى تاريخ   13-10-2016   بــ  

3 - اشرف محمد علوان احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   107048 وتم ايداعه بتاريخ  01-12-2016 برقم 

ايداع    8577تم التأشير فى تاريخ   01-12-2016   بــ  

4 - مصطفى محمد محمود بكر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   112121 وتم ايداعه بتاريخ  01-10-2018 برقم 

ايداع    8409تم التأشير فى تاريخ   01-10-2018   بــ  

5 - جاك مكرم جاد نعام  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   136336 وتم ايداعه بتاريخ  17-11-2022 برقم ايداع    

17364تم التأشير فى تاريخ   17-11-2022   بــ  

6 - احمد محمود احمد سالم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   136747 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-15 

برقم ايداع    19072تم التأشير فى تاريخ   15-12-2022   بــ  

7 - ثريا توسى ميخائيل النجار  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   105801 وتم ايداعه بتاريخ  2016-06-14 

برقم ايداع    4399تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  تعديل السم التجارى بجعله ثريا ارمانيوس 

ميخائيل حنا

8 - نافع عبدالحميد مرزوق حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   137731 وتم ايداعه بتاريخ  

20-02-2023 برقم ايداع    3279تم التأشير فى تاريخ   20-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - يعدل عنوان الشركة بجعله شركة اميرة نصر عبدالحفيظ وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم    104367 

قيدت فى 12-11-2015 برقم ايداع   6659 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

ملخص و مشهرعنه مؤرخ 2023/2/7م قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك قيمة نصيبه فى الشركة 

من راس المال وخلف وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع 

بجمهوريةمصرالعربية

2 - حسن احمد زيدان وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    132868 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع   

6339 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد ملخص ومشهر عنه برقم12

لسنه2023 المؤرخ فى 2023/2/12م قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك قيمة نصيبه فى الشركة من 

راس المال وخلف وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع 

بجمهوريةمصرالعربية

3 - شركه فتح ا سلمه سويفى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    69997 قيدت فى 19-08-1999 برقم 

ايداع   3743 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غير مسجل و غير 

مشهر عنه مؤرخ 2023/02/16 قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك  قيمة نصيبه فى الشركة من 

راس المال وخلفه وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع بجمهورية 

مصرالعربيه

4 - الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 2010-07-14 

برقم ايداع   3036 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه بموجب طلب 

تاشير

5 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 14-07-2010 برقم ايداع   3036 وفى تاريخ  

19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه بموجب طلب تاشير

6 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 05-05-1979 برقم ايداع   1276 وفى تاريخ  

19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه بموجب طلب تاشير

7 - الشركة الشرقيه " ايسترن كومبانى " ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 1979-05-05 

برقم ايداع   1276 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه بموجب طلب 

تاشير

8 - الشركة الشرقيه اليسترن كومبانى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 06-05-1968 برقم 

ايداع   270 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه بموجب طلب تاشير

9 - ايسترن كومبانى الشركة الشرقية شركة مساهمة مصرية .   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 

09-09-1987 برقم ايداع   3366 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه 

بموجب طلب تاشير

10 - الشركه الشرقيه ) ايسترن كومبانى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 1989-01-02 

برقم ايداع   21 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه بموجب طلب تاشير

11 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    21059 قيدت فى 02-01-1989 برقم ايداع   21 وفى تاريخ  

19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركه بموجب طلب تاشير
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رأس المال

1 - اسامه زكرى نظيم ارمانيوس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     88670 قيدت فى 08-05-2008 برقم 

ايداع    2516وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - شركه فادى خليفه شفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     101510 قيدت فى 25-08-2014 برقم ايداع    

3654وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - تحيه عبدالحميد محمود وشركاها شركة سبق قيدها برقم     82762 قيدت فى 02-01-2006 برقم ايداع    

32وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  51,000.000

4 - عاطف محمود محمد حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     126500 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع    

7985وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

5 - علء سيد عبدالحميد سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     73104 قيدت فى 29-10-2000 برقم ايداع    

4761وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

6 - شركه السلم للنشاء والتعمير لصاحبها  عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

106558 قيدت فى 30-10-2016 برقم ايداع    7323وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

7 - شركه / شهاب علء سيد احمد محمد و شريكه امير علء سيد احمد محمد شركة سبق قيدها برقم     81935 

قيدت فى 25-07-2005 برقم ايداع    3092وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

8 - احمد محمد عبدالمجيد خشبه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     95206 قيدت فى 11-04-2011 برقم ايداع    

1914وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000
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العناوين

1 - مينا مالك فهمي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     111746 قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع    7182

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك بجعله 

الحمام - حوض شرابى بملك / مينا مالك فهمى حبيب

2 - تحيه عبدالحميد محمود وشركاها شركة سبق قيدها برقم     82762 قيدت فى 02-01-2006 برقم ايداع    

32وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك بجعله 

المشايعه بحرى بملك / احمد عبدالفتاح عبدا سليم

3 - شركه السلم للنشاء والتعمير لصاحبها  عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

106558 قيدت فى 30-10-2016 برقم ايداع    7323وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله ) سيد الجديده - ابراج السلم 2 الدور الثانى علوى شقه رقم 1 ملك - محمد 

احمد عبدالمحسن (

4 - ابوالعيون عبدالحميد نصر وشركائه شركة سبق قيدها برقم     137544 قيدت فى 07-02-2023 برقم ايداع    

2412وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع بورسعيد صيدليه رقم2  

بملك/ غازى عثمان كيلنى

النشاط

1 - شركه السلم للنشاء والتعمير لصاحبها  عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

106558 قيدت فى 30-10-2016 برقم ايداع    7323 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

يضاف الى نشاط 1- الستثمار العقارى و2- التوريدات )فيما عدا الملبس العسكريه والعماله والكمبيوتر( و3- 

الستيراد والتصدير) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

2 - شركه / شهاب علء سيد احمد محمد و شريكه امير علء سيد احمد محمد شركة سبق قيدها برقم     81935 

قيدت فى 25-07-2005 برقم ايداع    3092 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

النشاط بجعله ) مقاولت اعمال متكامله و توريدات بانواعها ( فيما عدا ) الكمبيوتر - الملبس العسكريه - توريد 

العماله (
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الكيان القانونى

1 - شركه السلم للنشاء والتعمير لصاحبها  عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

106558 قيدت فى 30-10-2016 برقم ايداع    7323 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

شركة تضامن

2 - شركة مير للسياحة شركة سبق قيدها برقم     97866 قيدت فى 24-07-2012 برقم ايداع    3145 وفى 

تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - شركة صلح الدين سعد جاد المولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     97866 قيدت فى 2012-07-24 

برقم ايداع    3145 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - شركة صلح الدين سعد جاد المولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     97866 قيدت فى 2012-07-24 

برقم ايداع    3146 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - شركة مير للسياحة شركة سبق قيدها برقم     97866 قيدت فى 24-07-2012 برقم ايداع    3146 وفى 

تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - شركة صلح الدين سعد جاد المولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     97866 قيدت فى 2012-07-24 

برقم ايداع    3144 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - شركة مير للسياحة شركة سبق قيدها برقم     97866 قيدت فى 24-07-2012 برقم ايداع    3144 وفى 

تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101510   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2014 برقم ايداع    3654 الى   شركه فادى خليفه شفيق وشريكه

2 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 73104   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-10-2000 برقم ايداع    4761 الى   علء سيد عبدالحميد سيد وشركاه

3 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81935   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-07-2005 برقم ايداع    3092 الى   شركه / شهاب علء سيد احمد محمد و شريكه امير علء 

سيد احمد محمد
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الشخاص

1 - مصطفى  كامل احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    56   وتم ايداعه بتاريخ    09-03-1935 برقم 

ايداع   56 تم التأشير فى تاريخ 09-03-1935  بــ :  بموجب خطاب البنك الهلى المؤرخ فى2022/11/30م 

تعين المذكور كمدير للفرع وذلك اعتبارا من 2021/4/18م ول يزال يعمل به حتى تاريخه

2 - هشام سيد قايد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16591   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-1969 برقم 

ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 05-06-1969  بــ :  بموجب طلب تاشير بالسجل التجارى بالقاهره المودع 

برقم 4064 بتاريخ 2023/2/13 على قيام السيد / هشام سيد قايد محمود بادارة فرع ابنوب اعتبارا من 

2022/10/2م

3 - هشام سيد قايد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16591   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-1969 برقم 

ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 05-06-1969  بــ :  بموجب طلب تاشير بالسجل التجارى بالقاهره المودع 

برقم 4064 بتاريخ 2023/2/13 على قيام السيد / هشام سيد قايد محمود بادارة فرع ابنوب اعتبارا من 

2022/10/2م

4 - صلح الدين محمد حسانين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    62686   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1996 برقم ايداع   569 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2005  بــ :  ويكون له حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه وهو المسئول عن الشركة امام الجهات الرسميه ومصلحه الضرائب والجمارك 

وهيئه التامينات الجتماعيه وله الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء واليجار للعقارات والمنقولت وغيرها 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام مصلحه الشهر العقارى والتوقيع امام الجهات الرسميه والحكوميه وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على جميع انواع المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف 

الهيئات الماليه وكذلك التوقيع على عقود الرهن والقتراض من البنوك وتوكيل البنوك بالرهن وحق كفاله الغير 

وله حق القتراض من البنوك وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

5 - اسامه زكرى نظيم ارمانيوس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    88670   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2008 برقم ايداع   2516 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2008  بــ :  

6 - مرثا زكى ناشد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    88670   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2008 برقم 

ايداع   2516 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2008  بــ :  

7 - مخلص فاروق عزيز بولس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90706   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2009 برقم ايداع   918 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2009  بــ :  )توقيع اول اصلى(

8 - علء حليم توفيق بباوى  امين سر   المقيد برقم قيد    90706   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2009 برقم 

ايداع   918 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2009  بــ :  )توقيع اول احتياطى(

9 - ياسر حسين رضوان عبده  امين صندوق   المقيد برقم قيد    90706   وتم ايداعه بتاريخ    2009-02-22 

برقم ايداع   918 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2009  بــ :  )توقيع ثانى اصلى( بموجب اجتماع مجلس االدارة 

رقم3 لسنه2023 والموافق يوم الحد 2023/1/22م تم الموافقه بالجماع على تفويض من لهم حق التوقيع من 

اعضاء مجلس الدارة فى التعامل مع البنوك والقتراض والتسهيلت الئتمانيه الممنوحه للجمعيه من البنوك 

والرهن بحيث يتم التوقيع على تلك المعاملت الوارده فى هذا البند بتوقيعيين اول وثانى .

10 - عبده محمد عبدالنبى توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90706   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2009 برقم ايداع   918 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2009  بــ :  )توقيع ثانى احتياطى(

11 - جمال الدين ابراهيم محمود سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92734   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   5858 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  

12 - نصار ابراهيم زكى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92734   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   5858 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  
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13 - حازم منصور خضر عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92734   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   5858 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  

14 - عبدالناصر يوسف احمد مؤمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92734   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   5858 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  توقيع اول احتياطى

15 - عبدالمنعم محمد محمد جلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92734   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   5858 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  توقيع أول

16 - احمد شوقى عبدا  امين سر   المقيد برقم قيد    92734   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2009 برقم ايداع   

5858 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  مسئول مالى )توقيع ثانى(

17 - طه حسين صالح حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92734   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   5858 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  توقيع ثان احتياطى

18 - محمد صلح الدين سعد جادالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2012 برقم ايداع   3145 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

19 - محمد صلح الدين سعد جادالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2012 برقم ايداع   3145 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

20 - فاروق فتحى ثابت عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-24 

برقم ايداع   3145 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

21 - فاروق فتحى ثابت عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-24 

برقم ايداع   3145 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

22 - فاروق فتحى ثابت عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-24 

برقم ايداع   3144 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

23 - فاروق فتحى ثابت عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-24 

برقم ايداع   3144 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

24 - محمد صلح الدين سعد جادالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2012 برقم ايداع   3144 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

25 - محمد صلح الدين سعد جادالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2012 برقم ايداع   3144 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

26 - محمد صلح الدين سعد جادالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2012 برقم ايداع   3146 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

27 - محمد صلح الدين سعد جادالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2012 برقم ايداع   3146 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

28 - فاروق فتحى ثابت عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-24 

برقم ايداع   3146 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

29 - فاروق فتحى ثابت عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97866   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-24 

برقم ايداع   3146 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2012  بــ :  

30 - محمد احمد محمد على  امين سر   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-2016 برقم 

ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  

31 - حسن بدير حسن بدير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2016 برقم ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  

32 - حربى اسماعيل مرسى اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2016 برقم ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  توقيع اول اصلى

33 - عبير زكريا محمود احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2016 برقم ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  توقيع اول احتياطى
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34 - حمدى صلح محمد سيد  مراقب مالى   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-26 

برقم ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  توقيع ثان اصلى

35 - ابانوب حمايه نصر مسعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2016 برقم ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  

36 - اسماعيل حربى اسماعيل مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2016 برقم ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  

37 - مصطفي محمد ورداني عبدالقادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105702   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2016 برقم ايداع   4019 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  توقيع ثانى احتياطى

38 - عبدالمحسن احمد عبدالمحسن احمدصالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  يضاف الى اختصاصات مدير 

الشركه حق التصرف فى اصول الشركه من العقارات والسيارات المملوكه للشركه وله حق التوقيع على عقد البيع 

والشراء امام مكاتب الشهر العقارى والضرائب وله احقيه التوقيع عن الشركه امام الجهات الحكوميه والغير 

الحكوميه وتوقيعه يلزم الشركه بجميع التزاماتها وتعهداتها وله الحق فى فتح الحسابات بالبنوك بجميع فروعها 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وله الحق فى ابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات والتى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض وبالجل وله حق البيع والتصرف فى كافه ممتلكات الشركه وله 

حق في توكيل الغير ويحق له عمل التوكيلت بالداره والتوقيع للغير فى كل او بعض ما ذكر

39 - محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  

40 - فاطمه على عبداللطيف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  

41 - ساره احمد عبدالمحسن احمد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  

42 - احمد عبدالمحسن احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    2016-10-30 

برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  

43 - نجوان احمد عبدالمحسن احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  وذلك بعد استلمهم قيمه نصيبهم 

من راس المال وخلفه

44 - سماح احمد عبدالمحسن احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  

45 - هدى احمد عبدالمحسن احمد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106558   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   7323 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2016  بــ :  

46 - فرحان محمد فرحان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    112395   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-31 

برقم ايداع   9343 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  

47 - علم اسماعيل عبدالروف خلف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    115948   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2019 برقم ايداع   8953 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  يضاف صلحيات للمدير / علم 

اسماعيل عبدالروف خلف التعامل مع البنوك

48 - عاطف محمود محمد حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    126500   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   7985 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  

49 - احمد محمد امير طه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    126500   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   7985 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  
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50 - حسام احمد حسن احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95206   وتم ايداعه بتاريخ    2011-04-11 

برقم ايداع   1914 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  خروج من الشركه و حصوله على المستحق له 

دون حاجه الى جرد او تصفيه

51 - محمد جلل الدين محمد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    95206   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   1914 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  

52 - احمد محمد مختار صالح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    95206   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   1914 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  

53 - احمد محمد عبدالمجيد خشبه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    95206   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   1914 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  حق الداره و التوقيع للشركاء 

مجتمعين او منفردين و توقيع احدهم منفردا ملزم للشركه و الشركاء فى كل ما يخص الشركه و يدخل ضمن 

اغراضها و اختصاصاتها اما حق القتراض و الرهن من البنوك و المصارف و بيع الصول للشركاء جميعهم 

مجتمعين ل منفردين

54 - احمد هاشم ابراهيم عبدالمغيث  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    76186   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2002 برقم ايداع   1141 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2023  بــ :  له وحده الحق فى شراء او بيع 

السيارات النقل و التوبيسات و الملكى و جميع المركبات سواء النقل السريع و النقل الثقيل

55 - جورج ساويرس هرنى عبدالمسيح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    101510   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2014 برقم ايداع   3654 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

56 - عونى ناجى عطيه عياد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    101510   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2014 برقم ايداع   3654 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  وذلك بعد استلمه كامل نصيبه 

من راس مال الشركة وخلفه

57 - فادى خليفة شفيق زخارى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    101510   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2014 برقم ايداع   3654 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  وله وحده حق التوقيع عن الشركة 

وتوقيعه يلزم الشركة بجميع التزاماتها وتعهداتها وله وحده حق التوقيع على المستندات والتسهيلت الئتمانيه وله 

حق التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وكذلك له حق القتراض 

والرهن من جميع البنوك وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركه ولمصلحتها

58 - مصطفى سيد عبدالحميد سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    73104   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2000 برقم ايداع   4761 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

59 - ايه حسام الدين ابوجبل حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    73104   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2000 برقم ايداع   4761 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

60 - طه عبدالحميد فرغلى طه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    73104   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2000 برقم ايداع   4761 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

61 - علء سيد عبدالحميد سيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    73104   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2000 برقم ايداع   4761 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  لهما حق التوقيع مجتمعين 

اومنفردين وتوقيعهما يلزم الشركة بجميع التزاماتها وتعهداتها

62 - محمد علء سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    81935   وتم ايداعه بتاريخ    2005-07-25 

برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خروج من الشركه بعد استلم نصيبه فى راس 

المال و خلفه

63 - علء سيد احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    81935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خروج من الشركه بعد استلم 

نصيبه فى راس المال و خلفه
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64 - شهاب علء سيد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    81935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2005 برقم ايداع   3092 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  وله حق الداره والتوقيع منفردا 

ويلزم الشركة بجميع التزاماتها وتعهداتها
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تجديد افراد

1 - محسن موريس سيداروس تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50192   قيدت فى   08-11-1987 برقم 

ايداع    4212 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

2 - محمد عبدالحميد عبدالعال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58734   قيدت فى   14-09-1992 برقم ايداع    

3236 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

3 - نجوى شوقى بشندى مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58831   قيدت فى   10-10-1992 برقم ايداع    

3570 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

4 - ياسر حسين رضوان عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76448   قيدت فى   07-05-2002 برقم ايداع    

1790 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

5 - شريف عبدالحميد علي فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86555   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    

3196 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

6 - نوره على تغيان امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94102   قيدت فى   18-08-2010 برقم ايداع    

3544 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

7 - جمال احمد عبدالحافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98598   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

5507 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

8 - صلح احمد سلمة احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98760   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    

310 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

9 - على رجب احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107710   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

1447 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

10 - عبدالرحيم خليفه على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109416   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

8125 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

11 - سيد غانم صادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109916   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

313 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

12 - احمد راتب عقيلى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110093   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

1042 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

13 - نسيم فوزي عجايبي ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110226   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

1487 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

14 - عبدالرحمن محمود محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44548   قيدت فى   1984-12-19 

برقم ايداع    5209 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-18

15 - محمد مجدى عيد عبدالعزيز عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58920   قيدت فى   1992-11-09 

برقم ايداع    4035 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

16 - وجدان محمد سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76538   قيدت فى   21-05-2002 برقم ايداع    

1985 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

17 - اشرف مجدي شحاته ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84028   قيدت فى   16-07-2006 برقم ايداع    

4036 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

18 - منيره سعد سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87298   قيدت فى   31-10-2007 برقم ايداع    

4832 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

19 - محمد رجب محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88543   قيدت فى   16-04-2008 برقم ايداع    

2228 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15
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20 - حسن صلح كمال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96600   قيدت فى   21-11-2011 برقم ايداع    

5921 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-11-20

21 - نادر سمير هنرى عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100330   قيدت فى   19-12-2013 برقم ايداع    

5719 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-18

22 - جمال حسن طه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108006   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

2590 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

23 - عبدالمالك احمد عبدالمالك احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108321   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    3821 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

24 - وداد عبدالله محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61082   قيدت فى   28-12-1994 برقم ايداع    

4486 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

25 - حفنى سيد عبدالوهاب عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64158   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    

618 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

26 - حفنى سيد عبدالوهاب عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64158   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

8947 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

27 - محمد محمد خليفه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64835   قيدت فى   21-08-1997 برقم ايداع    

2344 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

28 - امتثال عبدالعظيم صديق حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75431   قيدت فى   22-10-2001 برقم 

ايداع    4724 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

29 - نوره حسانين محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77028   قيدت فى   24-08-2002 برقم ايداع    

3202 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-23

30 - يعدل السم التجارى بجعله سوهير فوزى عازر منتياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85119   قيدت فى   

18-12-2006 برقم ايداع    6650 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-17

31 - محمد عادل جمال الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85556   قيدت فى   22-02-2007 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

32 - ناجي رفاعي جوده رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86631   قيدت فى   18-07-2007 برقم ايداع    

3341 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

33 - عبدا صلح حسين على حسن مجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99689   قيدت فى   2013-06-30 

برقم ايداع    3455 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

34 - سيد سيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102631   قيدت فى   01-03-2015 برقم ايداع    

1103 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

35 - سمسم جرجس شحات يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105623   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    3750 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

36 - محمد فوزى عبدالعال سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107541   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

869 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

37 - محمد احمد عبدالحارث احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108441   قيدت فى   28-06-2017 برقم 

ايداع    4245 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

38 - محمد نبيل محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108469   قيدت فى   06-07-2017 برقم ايداع    

4380 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

39 - امير شحاته حلوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109438   قيدت فى   16-11-2017 برقم ايداع    

8208 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15
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40 - حماده راضى ابوالعل هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73408   قيدت فى   02-12-2000 برقم 

ايداع    5351 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

41 - نادر نشات نعيم حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77432   قيدت فى   12-11-2002 برقم ايداع    

4319 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

42 - خالد شاكر حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77461   قيدت فى   20-11-2002 برقم ايداع    

4396 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

43 - بيشوى صلح فخرى لوقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86842   قيدت فى   19-08-2007 برقم ايداع    

3805 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

44 - اشرف نسيم بنيامين جرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90983   قيدت فى   26-03-2009 برقم ايداع    

1567 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

45 - الفونس حنا غبر ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93326   قيدت فى   31-03-2010 برقم ايداع    

1466 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-30

46 - مينا عاطف عبده مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98129   قيدت فى   30-09-2012 برقم ايداع    

4085 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

47 - على ربيعى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98216   قيدت فى   15-10-2012 برقم ايداع    

4359 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

48 - عائشه عبدالحميد دردير عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98689   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    118 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

49 - اسحاق نوح زقزوق ابادير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98844   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    

577 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

50 - عزالعرب عامر محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98984   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    1058 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

51 - حسين رجب عبدالمغيث حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102805   قيدت فى   23-03-2015 برقم 

ايداع    1674 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

52 - ابراهيم ثابت حسين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104282   قيدت فى   29-11-2015 برقم ايداع    

6347 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

53 - انتصار دياب يوسف عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104900   قيدت فى   21-02-2016 برقم 

ايداع    1249 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

54 - هانى سمير زكى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109017   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

6551 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

55 - اميره محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109448   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

8243 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

56 - محمد حسن محمد هللى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109538   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

8551 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

57 - دلل مصطفى محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109623   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    8918 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

58 - حنان كميل جورجى متياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54309   قيدت فى   11-03-1990 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

59 - عاطف مونس نخله جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61665   قيدت فى   01-06-1995 برقم ايداع    

1974 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-05-31

60 - نجيب فتحى على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65355   قيدت فى   18-11-1997 برقم ايداع    

3588 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17
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61 - هانى ساميح هارون اسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70470   قيدت فى   28-10-1999 برقم 

ايداع    4865 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

62 - فوزى معتمد حماده عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75027   قيدت فى   19-08-2001 برقم ايداع    

3704 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-18

63 - اسامه كمال احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86820   قيدت فى   16-08-2007 برقم ايداع    

3768 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

64 - هدى ثابت صالح عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86927   قيدت فى   03-09-2007 برقم ايداع    

4002 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

65 - عبدالرحمن يحيى حسين سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88121   قيدت فى   27-02-2008 برقم ايداع    

1146 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

66 - نصار ممتاز بشته جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88154   قيدت فى   03-03-2008 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

67 - ابوزيد محمد عبدا منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91891   قيدت فى   02-08-2009 برقم ايداع    

3697 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-01

68 - سامح نبيه جيد مطران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97655   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

2495 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

69 - كميل ابراهيم يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98182   قيدت فى   09-10-2012 برقم ايداع    

4245 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

70 - تهامى راتب خلف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100714   قيدت فى   06-03-2014 برقم ايداع    

1021 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-05

71 - ساميه نبيه صديق صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107985   قيدت فى   30-03-2017 برقم ايداع    

2501 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

72 - ابراهيم حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108197   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

3280 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

73 - بدرى محمد يونس عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108461   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

4345 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

74 - محمد عاطف عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108846   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    5882 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

75 - وائل ابراهيم حنا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108859   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

5914 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

76 - حسام الدين مصطفى حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109033   قيدت فى   2017-09-27 

برقم ايداع    6609 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

77 - محمد سيد عبدالحميد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109186   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

7204 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

78 - انعام عبدا محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109533   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

8536 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

79 - اشرف عبدالمنعم محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109601   قيدت فى   06-12-2017 برقم 

ايداع    8832 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

80 - حمزه هاشم على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110012   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

81 - كامل منير كامل ابوسته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110145   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

1235 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06
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82 - محمود على عبدالكريم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49452   قيدت فى   11-06-1987 برقم ايداع    

2216 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

83 - محمود احمد عبد البديع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56331   قيدت فى   06-03-1991 برقم ايداع    

1046 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

84 - محمود احمد عبدالبديع الخطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56331   قيدت فى   21-11-2007 برقم 

ايداع    5213 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

85 - حميده فاروق مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66813   قيدت فى   24-06-1998 برقم ايداع    

2662 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-23

86 - ناعسه محمد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75484   قيدت فى   03-11-2001 برقم 

ايداع    4877 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

87 - انصاف عبدالعليم سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80667   قيدت فى   29-03-2012 برقم ايداع    

1580 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

88 - انصاف عبدالعليم سيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80667   قيدت فى   30-10-2004 برقم ايداع    

4278 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-29

89 - حمدى بكر عبدالمقصود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87820   قيدت فى   23-01-2008 برقم 

ايداع    383 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

90 - صباح فاروق زاخر يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87829   قيدت فى   24-01-2008 برقم ايداع    

399 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

91 - احمد مصطفى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91832   قيدت فى   26-07-2009 برقم ايداع    

3569 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-25

92 - حجازى حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97041   قيدت فى   13-02-2012 برقم ايداع    

747 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

93 - محب نادى لطيف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97963   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

3444 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

94 - ربيع فاروق سعيد عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98449   قيدت فى   28-11-2012 برقم ايداع    

5042 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

95 - سيد على احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102157   قيدت فى   16-12-2014 برقم ايداع    

5604 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

96 - مرسى ثابت مرسى رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109275   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

7653 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

97 - احمد عبدالعليم مرجان الموشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110230   قيدت فى   14-02-2018 برقم 

ايداع    1498 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

98 - هانى جوده عطاا باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86999   قيدت فى   11-09-2007 برقم ايداع    

4171 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

99 - هانى جوده عطاا باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86999   قيدت فى   15-10-2008 برقم ايداع    

5155 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-14

100 - احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90436   قيدت فى   2009-01-21 

برقم ايداع    306 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

101 - رومانى شوقى ذكى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97168   قيدت فى   29-02-2012 برقم 

ايداع    1080 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

102 - كمال بدرى سليمان عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102047   قيدت فى   30-11-2014 برقم ايداع    

5256 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29
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103 - احمد على احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105808   قيدت فى   15-06-2016 برقم ايداع    

4416 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

104 - محمود عبدالعواض محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107593   قيدت فى   2017-02-09 

برقم ايداع    1048 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

105 - عبدالوكيل محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107605   قيدت فى   12-02-2017 برقم 

ايداع    1087 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

106 - نوره عبدالتواب على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108135   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    3047 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

107 - محمود محمد صابر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108658   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

5091 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

108 - احمد عبدالحميد عبدالعزيز عبدالرشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109535   قيدت فى   

27-11-2017 برقم ايداع    8548 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-26

109 - سعد سيد عبدالرحيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52847   قيدت فى   20-05-1989 برقم ايداع    

1734 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

110 - فاديه حسن سيد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69380   قيدت فى   24-05-1999 برقم ايداع    

2452 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-23

111 - فوزيه محمود حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70636   قيدت فى   18-11-1999 برقم ايداع    

5238 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

112 - ياسر فتحى كامل منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74462   قيدت فى   19-05-2001 برقم ايداع    

2008 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

113 - فنجرى صدقى احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75706   قيدت فى   22-12-2001 برقم ايداع    

5375 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

114 - عبدا طه سليم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86564   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    

3205 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

115 - محمد عبدالكريم عبدالرازق صغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87248   قيدت فى   2007-10-23 

برقم ايداع    4703 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

116 - جوزيف صموئيل لبيب بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87386   قيدت فى   14-11-2007 برقم 

ايداع    5070 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

117 - رشاد مزيون صحصاح سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98882   قيدت فى   06-02-2013 برقم 

ايداع    711 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

118 - مينا عزت نمر ايليا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102980   قيدت فى   21-04-2015 برقم ايداع    

2192 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

119 - عاطف شرقاوى ينى بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103116   قيدت فى   10-05-2015 برقم 

ايداع    2600 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

120 - طه عثمان جعفر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106546   قيدت فى   27-10-2016 برقم ايداع    

7292 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

121 - هاشم فهمى احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108376   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    4017 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

122 - فرج عبدالعواض محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109886   قيدت فى   08-01-2018 برقم 

ايداع    207 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07
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123 - جمال حسن جمعه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110378   قيدت فى   01-03-2018 برقم ايداع    

2093 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

124 - نجوى شحاته دوس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64342   قيدت فى   03-05-1997 برقم ايداع    

1148 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

125 - طلعت عمر عبدالعال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64345   قيدت فى   04-05-1997 برقم ايداع    

1154 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

126 - ابوزيد على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69415   قيدت فى   29-05-1999 برقم ايداع    

2518 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-28

127 - احمد يوسف هاشم فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75225   قيدت فى   22-09-2001 برقم ايداع    

4204 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

128 - علي عبدالحكم علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76035   قيدت فى   12-02-2002 برقم ايداع    

693 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

129 - يسن عبدالرحيم عمر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77830   قيدت فى   09-02-2003 برقم ايداع    

549 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-08

130 - خالد عبدالعليم ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85973   قيدت فى   17-04-2007 برقم ايداع    

1846 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

131 - حماده احمد على حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98120   قيدت فى   26-09-2012 برقم ايداع    

4040 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

132 - كريم كامل جرجس طانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100837   قيدت فى   31-03-2014 برقم 

ايداع    1454 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-30

133 - علء عاطف عبده صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103548   قيدت فى   27-07-2015 برقم ايداع    

3890 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26

134 - هانى عارف محمد مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109636   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

8988 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

135 - رزق اسحق توفيق جادالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109812   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    9598 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

136 - محمود حسن محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65479   قيدت فى   09-12-1997 برقم ايداع    

3893 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

137 - ثروت بريز ميخائيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83852   قيدت فى   25-06-2006 برقم 

ايداع    3610 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

138 - حامد صلح على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88236   قيدت فى   12-03-2008 برقم ايداع    

1409 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

139 - زين على ابوالحسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92955   قيدت فى   26-01-2010 برقم ايداع    

366 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

140 - جميل محمد احمد بسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95584   قيدت فى   07-06-2011 برقم ايداع    

3168 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

141 - انعام كامل سيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98967   قيدت فى   19-02-2013 برقم ايداع    

1012 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

142 - احمد سيد عبدالحكيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107438   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    530 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18
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143 - مصطفى عبدالرحيم حسين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107577   قيدت فى   

07-02-2017 برقم ايداع    988 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-06

144 - مصطفى عبدالرحيم حسين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107577   قيدت فى   

19-12-2017 برقم ايداع    9259 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-18

145 - مينا نبيل بولس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108344   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

3910 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

146 - امين عبدالهادى عبدالقادر عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109243   قيدت فى   2017-10-24 

برقم ايداع    7475 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

147 - ناهد ثروت ذكى مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109253   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    

7526 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

148 - يوسف يعقوب اسحق ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63184   قيدت فى   30-12-2007 برقم 

ايداع    5967 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

149 - ماهر اسكندر غطاس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65213   قيدت فى   29-10-1997 برقم 

ايداع    3241 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

150 - د جمال عبدالغني محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75931   قيدت فى   28-01-2002 برقم 

ايداع    458 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

151 - بيتر صبرى نجيب بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77761   قيدت فى   28-01-2003 برقم ايداع    

355 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

152 - محمد خليفه حافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83798   قيدت فى   18-06-2006 برقم ايداع    

3467 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

153 - سامى عبدالملك عبدا عبدالمالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86531   قيدت فى   2007-07-08 

برقم ايداع    3150 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

154 - د نسيم عايد ابراهيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87023   قيدت فى   13-09-2007 برقم 

ايداع    4221 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

155 - غانم محمود محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87728   قيدت فى   06-01-2008 برقم ايداع    

92 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

156 - ياسر عبدالصمد رشاد برهيجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88050   قيدت فى   20-02-2008 برقم 

ايداع    953 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

157 - مصطفى عبدالمنعم سيد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94866   قيدت فى   23-02-2011 برقم 

ايداع    653 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

158 - عادل شفيق جرجس اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97232   قيدت فى   12-03-2012 برقم ايداع    

1272 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

159 - هدى سيد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98867   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

681 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

160 - محمد سيد شحاته حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101931   قيدت فى   13-11-2014 برقم ايداع    

4903 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-12

161 - ثريا ارمانيوس ميخائيل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105801   قيدت فى   14-06-2016 برقم 

ايداع    4399 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

162 - عبدا هديه محمود هديه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105945   قيدت فى   13-07-2016 برقم ايداع    

4868 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12
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163 - ريحانه محمداحمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106566   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

7344 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

164 - ياسر مختار صالح سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108639   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

5014 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

165 - مايكل اشرف فوزى ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109252   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    

7520 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

166 - كريم محمد احمد عبدالراضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109944   قيدت فى   15-01-2018 برقم 

ايداع    415 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

167 - مصطفى احمد كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109947   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

432 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

168 - محمد اشرف عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50578   قيدت فى   14-10-1997 برقم 

ايداع    3026 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

169 - أمال ناجى شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65039   قيدت فى   30-09-1997 برقم ايداع    2817 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

170 - عمرو محمد يونس حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77883   قيدت فى   25-02-2003 برقم ايداع    

717 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

171 - عمرو محمد يونس حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77883   قيدت فى   18-02-2008 برقم ايداع    

850 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

172 - اسامه صلح سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81161   قيدت فى   16-02-2005 برقم ايداع    

678 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

173 - ماجى عصمت يعقوب يسطس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82720   قيدت فى   24-12-2005 برقم 

ايداع    5396 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

174 - منير ناجح رياض متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87415   قيدت فى   15-11-2007 برقم ايداع    

5119 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

175 - عيد ثابت على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87621   قيدت فى   16-12-2007 برقم ايداع    

5757 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

176 - محمد عزت خليل منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91315   قيدت فى   13-05-2009 برقم ايداع    

2350 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

177 - نجوى كمال فخرى عبدالمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102103   قيدت فى   08-12-2014 برقم 

ايداع    5437 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-07

178 - عاصم جرس انيس زكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105978   قيدت فى   18-07-2016 برقم 

ايداع    4986 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

179 - اسامه محمود خضر فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106516   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    7228 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

180 - محمد فرغلى احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108258   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    3554 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

181 - اكرامي سامي عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109528   قيدت فى   26-11-2017 برقم 

ايداع    8501 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

182 - امانى عمر عبدالموجود عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109666   قيدت فى   13-12-2017 برقم 

ايداع    9088 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

183 - ابراهيم رمضان ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110212   قيدت فى   12-02-2018 برقم 

ايداع    1435 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11
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184 - مريم يوسف كامل مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110380   قيدت فى   01-03-2018 برقم ايداع    

2095 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

185 - على حسين جوده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110404   قيدت فى   05-03-2018 برقم ايداع    

2205 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

186 - مجدى صادق جلب غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45787   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    

1898 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

187 - عبدالناصر عبدالعليم حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61971   قيدت فى   28-08-1995 برقم 

ايداع    2952 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-27

188 - عبد الناصر عبد العليم حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61971   قيدت فى   1999-09-20 

برقم ايداع    4211 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-19

189 - منتصر على خطاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87926   قيدت فى   06-02-2008 برقم ايداع    

616 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

190 - احمد سعد عوض صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95336   قيدت فى   04-05-2011 برقم ايداع    

2418 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

191 - هناء بخيت عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96226   قيدت فى   25-09-2011 برقم ايداع    

4894 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

192 - حسن زين العابدين عبدالحكيم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96311   قيدت فى   2011-10-05 

برقم ايداع    5146 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

193 - شريف محمد احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97999   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

3560 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

194 - خليل على محمود الماظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98499   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

5199 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

195 - عطور المدينه المنوره وفور دريم للعطور والمعطرات المائيه لصاحبها علء رمضان محمد عبدالحافظ  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   98677   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    96 وفى تاريخ  2023-02-19  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

196 - حسن عبدالرؤف محمد مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98888   قيدت فى   07-02-2013 برقم 

ايداع    738 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

197 - احمد عطا عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99052   قيدت فى   28-02-2013 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

198 - سليمان حسن احمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103681   قيدت فى   17-08-2015 برقم ايداع    

4258 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

199 - ماجد وليم اسحق مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104877   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    

1182 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

200 - احمد عبدالعزيز احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108749   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    5440 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

201 - عيد ايمن عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109556   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

8636 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

202 - محمد مصطفى ثابت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75115   قيدت فى   03-09-2001 برقم ايداع    

3933 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-02

203 - سعد مرزوق جورجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77045   قيدت فى   26-08-2002 برقم ايداع    

3251 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25
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204 - نعمه محمد ابودهب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77390   قيدت فى   29-10-2002 برقم ايداع    

4168 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

205 - نعمه جمعه سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87366   قيدت فى   11-11-2007 برقم ايداع    

5008 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

206 - على اسماعيل احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87524   قيدت فى   03-12-2007 برقم 

ايداع    5472 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

207 - على اسماعيل احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87524   قيدت فى   14-11-2016 برقم 

ايداع    7875 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

208 - البدرى ابراهيم محمد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87720   قيدت فى   03-01-2008 برقم 

ايداع    72 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

209 - صبرين محمد عبدالجواد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92262   قيدت فى   23-03-2017 برقم 

ايداع    2289 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

210 - صابر مصطفى سرور درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92860   قيدت فى   10-01-2010 برقم 

ايداع    96 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-01-09

211 - محمد راضى على همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95260   قيدت فى   19-04-2011 برقم ايداع    

2121 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

212 - ضياء حسن عبدالرحيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96957   قيدت فى   30-01-2012 برقم 

ايداع    510 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

213 - حجاج حسين عبدالباسط حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98581   قيدت فى   18-12-2012 برقم 

ايداع    5463 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

214 - ياسر رفعت عبدالباسط احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98701   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    150 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

215 - عبدالغنى محمد عبدالغنى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98709   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    166 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

216 - شهيد مراد اسحق تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98734   قيدت فى   16-01-2013 برقم 

ايداع    239 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

217 - شيماء حمدى عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98923   قيدت فى   12-02-2013 برقم ايداع    

847 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

218 - رجب على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98943   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

919 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

219 - عبدالعاطى حسين بركات حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98995   قيدت فى   21-02-2013 برقم 

ايداع    1077 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

220 - سعدية احمد فرغلى عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99024   قيدت فى   26-02-2013 برقم 

ايداع    1165 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

221 - فرج محمد محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99130   قيدت فى   13-03-2013 برقم ايداع    

1518 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

222 - حسين عبدالحفيظ مدبولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107482   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    682 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

223 - احمد عبدالفتاح احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108754   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    5469 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

224 - الحسن صلح بكر سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109597   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

8821 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05
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225 - حامد محمود حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109671   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

9117 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

226 - علم عبدالموجود عبدالله ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109850   قيدت فى   03-01-2018 برقم 

ايداع    122 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

227 - محمود سيد عبدالحافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110482   قيدت فى   14-03-2018 برقم 

ايداع    2546 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

228 - محمد عبدالمعز عبدالرحيم محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110540   قيدت فى   

20-03-2018 برقم ايداع    2784 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-19

229 - عدلى بقطر ثابت عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58951   قيدت فى   17-11-1992 برقم 

ايداع    4171 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-16

230 - عبداللطيف ماهر على سويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65558   قيدت فى   22-12-1997 برقم 

ايداع    4085 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-21

231 - خلف حسين خفاجي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79292   قيدت فى   27-12-2003 برقم ايداع    

4736 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-26

232 - احمد محمود عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83576   قيدت فى   18-05-2006 برقم ايداع    

2887 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

233 - اسامه محمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85745   قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

234 - السعودي سيد سيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87469   قيدت فى   22-11-2007 برقم ايداع    

5250 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

235 - محمد هريدى هريدى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87470   قيدت فى   22-11-2007 برقم 

ايداع    5253 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

236 - جمال شحاته احمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87975   قيدت فى   13-02-2008 برقم ايداع    

749 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

237 - اشرف حسنى عبدا عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95595   قيدت فى   09-06-2011 برقم 

ايداع    3217 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

238 - رشا على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97353   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

1649 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

239 - محمد عبدالحكيم حسين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97604   قيدت فى   28-05-2012 برقم 

ايداع    2372 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

240 - صبرى غيطى ملك فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98550   قيدت فى   11-12-2012 برقم ايداع    

5340 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

241 - سيد ابوزيد طه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98721   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

242 - جمال عازر شحاته بحر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100082   قيدت فى   29-10-2013 برقم ايداع    

4853 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-28

243 - عبدلباسط سيد عبدالباسط حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100562   قيدت فى   2014-02-09 

برقم ايداع    539 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

244 - على ابوالعلوم مهران عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101732   قيدت فى   09-10-2014 برقم 

ايداع    4306 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-08
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245 - محمود مصطفى احمد قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104752   قيدت فى   04-02-2016 برقم 

ايداع    769 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

246 - محمد ابراهيم على حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105591   قيدت فى   12-05-2016 برقم ايداع    

3615 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

247 - اسلم مصطفى محمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108263   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    3570 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

248 - عبدالرحمن عبدالنعيم ماضى صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109701   قيدت فى   2017-12-18 

برقم ايداع    9207 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

249 - عمر نادى محروص عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109976   قيدت فى   18-01-2018 برقم ايداع    

552 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

250 - فاطمه محمد شاكر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58312   قيدت فى   06-05-1992 برقم ايداع    

1496 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

251 - سيد عبدالموجود جادالمولى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60398   قيدت فى   1994-03-26 

برقم ايداع    1078 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

252 - رجاء احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74586   قيدت فى   12-06-2001 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

253 - مطصفي قطب علي قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84975   قيدت فى   29-11-2006 برقم ايداع    

6293 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

254 - د امير علي زيدان سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86002   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

1921 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

255 - حسين على حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87826   قيدت فى   24-01-2008 برقم ايداع    

394 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

256 - علء احمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88206   قيدت فى   10-03-2008 برقم ايداع    

1360 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-09

257 - عصام احمد عبدالقادر عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94591   قيدت فى   22-12-2010 برقم 

ايداع    5117 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-12-21

258 - عبدالمعز عبدالحفيظ عبدالناصر سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96569   قيدت فى   2015-08-23 

برقم ايداع    4358 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

259 - هيثم صابر عبدالسميع عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96665   قيدت فى   2011-12-08 

برقم ايداع    6126 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

260 - محمد فكرى اضرار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97601   قيدت فى   27-05-2012 برقم ايداع    

2362 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

261 - احمد كامل عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98817   قيدت فى   29-01-2013 برقم ايداع    

502 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

262 - صباح محمد حسن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103711   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    4354 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

263 - ريمون رافت كامل دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107285   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

27 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

264 - اندرو ميلد حنا ذكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107365   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

266 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

265 - ابرام ميلد حنا زكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107366   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

267 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09
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266 - وائل علي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110288   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

1744 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

267 - همام عبدالعال همام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110555   قيدت فى   21-03-2018 برقم ايداع    

2820 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20

268 - ايمن عيسى عيد ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70927   قيدت فى   12-01-2000 برقم ايداع    

96 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

269 - محمد عثمان محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87792   قيدت فى   20-01-2008 برقم ايداع    

302 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

270 - بكر جوده جابر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87818   قيدت فى   23-01-2008 برقم ايداع    

381 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

271 - فرياله محمد حسين محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89357   قيدت فى   30-07-2008 برقم 

ايداع    4075 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-29

272 - ناديه رمضان على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94372   قيدت فى   31-10-2010 برقم ايداع    

4426 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-30

273 - احمد سالم على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95247   قيدت فى   17-04-2011 برقم ايداع    

2059 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

274 - محمد عبدا سليمان عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98498   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    5197 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

275 - نجلء فتحى سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98544   قيدت فى   11-12-2012 برقم ايداع    

5330 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

276 - فوزية طاهر على عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98800   قيدت فى   28-01-2013 برقم 

ايداع    469 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

277 - على حسن يوسف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105855   قيدت فى   22-06-2016 برقم ايداع    

4566 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

278 - محمود على مراد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106618   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

7480 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

279 - شوقية محمد عثمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107425   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

494 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

280 - مروه محمد حمدى توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109389   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

8031 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

281 - الواليد محمود ابوالعيون طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109414   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    8123 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

282 - احمد حماد فرغلى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109879   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

283 - دانيال توفيق بخيت بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58122   قيدت فى   05-03-1992 برقم ايداع    

866 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

284 - امل حسام فرج سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68104   قيدت فى   25-11-1998 برقم ايداع    

5635 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-24

285 - محمد حسن عبد الصبور عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69216   قيدت فى   03-05-1999 برقم 

ايداع    2091 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-02

286 - احلم عبداللطيف فهمى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75734   قيدت فى   26-12-2001 برقم 

ايداع    5475 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25
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287 - احمد مصطفى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76997   قيدت فى   19-08-2002 برقم ايداع    

3143 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

288 - مصطفي حسن احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77148   قيدت فى   15-09-2002 برقم ايداع    

3522 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-14

289 - صابر محمود حسين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84021   قيدت فى   16-07-2006 برقم 

ايداع    4015 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-15

290 - سماح ريان احمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94193   قيدت فى   19-09-2010 برقم ايداع    

3813 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

291 - فوزية محمد ضرار محبوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98085   قيدت فى   20-09-2012 برقم 

ايداع    3914 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

292 - فاطمة رمضان يونس وهمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98385   قيدت فى   20-11-2012 برقم 

ايداع    4880 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

293 - الشيماء محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98737   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

294 - عبدالملك خميس الياس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98872   قيدت فى   2013-02-05 

برقم ايداع    691 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

295 - مايكل يوسف يعقوب بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100048   قيدت فى   24-10-2013 برقم 

ايداع    4760 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-23

296 - نجاح حسن نايل سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100307   قيدت فى   15-12-2013 برقم ايداع    

5613 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

297 - ساميه شوقى نصير سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101746   قيدت فى   15-10-2014 برقم ايداع    

4377 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

298 - سعد محمود حسن طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106637   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

7519 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

299 - مينا كمال كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106652   قيدت فى   07-11-2016 برقم ايداع    

7561 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

300 - محمود على حسين ابوالحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107941   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    2331 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

301 - رانيا عيسى عبدالحليم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108524   قيدت فى   13-07-2017 برقم 

ايداع    4579 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

302 - منى عبدالحكيم احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110241   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

1554 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

303 - نهى عامر عبدالصادق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110279   قيدت فى   20-02-2018 برقم 

ايداع    1713 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

304 - فوزى زغلول شرموخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28259   قيدت فى   18-09-1974 برقم ايداع    

1829 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-17

305 - حليمه سليم احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37392   قيدت فى   07-04-2015 برقم ايداع    

1990 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

306 - حليمه سليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37392   قيدت فى   12-11-1980 برقم ايداع    3225 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

307 - سعد معتمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40810   قيدت فى   13-12-1982 برقم ايداع    

4956 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12
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308 - محمد احمد سيد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77181   قيدت فى   18-09-2002 برقم ايداع    

3603 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

309 - محمود ثابت محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77621   قيدت فى   29-12-2002 برقم ايداع    

4877 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-28

310 - صفوت محمد علي رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77693   قيدت فى   15-01-2003 برقم ايداع    

168 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

311 - عمر محمد سيد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82965   قيدت فى   14-02-2006 برقم ايداع    

659 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

312 - سيد مشالى محمد مشالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87911   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

598 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

313 - احمد محمد احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95795   قيدت فى   11-07-2011 برقم ايداع    

3729 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

314 - احمد عبدالرازق يوسف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97508   قيدت فى   08-05-2012 برقم 

ايداع    2105 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

315 - رجائى ثروت توفيق غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97574   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    2284 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

316 - أوميل خلف عياد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98166   قيدت فى   04-10-2012 برقم ايداع    

4188 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

317 - امارة سيد حسين سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98237   قيدت فى   18-10-2012 برقم ايداع    

4419 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-17

318 - محمد عبدالعليم محمد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102635   قيدت فى   01-03-2015 برقم 

ايداع    1114 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

319 - عاطف عبدالوهاب حامد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84717   قيدت فى   29-09-2011 برقم 

ايداع    5031 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

320 - عاطف عبدالوهاب حامد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84717   قيدت فى   17-10-2006 برقم 

ايداع    5666 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

321 - عادل حسن عبدالراضى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87947   قيدت فى   10-02-2008 برقم 

ايداع    691 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

322 - لبنه عبدالنعيم عبدالعال بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93753   قيدت فى   14-06-2010 برقم 

ايداع    2623 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

323 - عبدالله عبدالمنطلب محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98016   قيدت فى   2012-09-05 

برقم ايداع    3615 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-04

324 - وفاء طلعت امين برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98909   قيدت فى   11-02-2013 برقم ايداع    

803 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

325 - محمد عبدالتواب فكرى عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104566   قيدت فى   2016-01-05 

برقم ايداع    99 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

326 - بسيمه على تونى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108800   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

5682 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

327 - سهام على طلعت حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109082   قيدت فى   03-10-2017 برقم 

ايداع    6777 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

328 - على محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109789   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

9521 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25
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329 - محمود محمد محمد عبدالصابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109950   قيدت فى   16-01-2018 برقم 

ايداع    445 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

330 - محمد عطا يوسف عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110280   قيدت فى   20-02-2018 برقم 

ايداع    1718 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19
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تجديد شركات

1 - عصام الدين فتحى ثابت غنيمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47315  قيدت فى  11-05-1986 برقم 

ايداع   1897 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2026  

12:00:00ص

2 - شركه مصر لنقل الدولى والرحلت   شركة سبق قيدها برقم :   63380  قيدت فى  10-09-1996 برقم 

ايداع   3203 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2026  

12:00:00ص

3 - البنك الهلى المصرى - فرع اسيوط   شركة سبق قيدها برقم :   56  قيدت فى  09-03-1935 برقم ايداع   

56 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2025  12:00:00ص

4 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   56  قيدت فى  01-06-1980 برقم ايداع   1742 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

5 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   56  قيدت فى  01-06-1980 برقم ايداع   1743 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

6 - شركة خالد فوزى قطب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   98637  قيدت فى  27-12-2012 برقم ايداع   

5680 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

7 - يعدل عنوان الشركة بجعله شركة اميرة نصر عبدالحفيظ وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   104367  

قيدت فى  12-11-2015 برقم ايداع   6659 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/11/2025  12:00:00ص

8 - نتاج مصطفى عبدالحافظ وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   68229  قيدت فى  09-12-1998 برقم 

ايداع   5896 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2023  

12:00:00ص

9 - شركة عبدالرحمن هاشم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61958  قيدت فى  24-08-1995 برقم ايداع   

2918 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2025  12:00:00ص

10 - شركة نمر عبدالعزيز سلمه وشريكه سيد عبدالعزيز سلمه   شركة سبق قيدها برقم :   75186  قيدت فى  

15-09-2001 برقم ايداع   4110 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2026  12:00:00ص

11 - شركة تسويق الرز احدى الشركات القابضه للشركة القابضه للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

105002  قيدت فى  02-03-2016 برقم ايداع   1560 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/03/2026  12:00:00ص

12 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   105002  قيدت فى  02-03-2016 برقم ايداع   1560 وفى تاريخ  

15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2026  12:00:00ص

13 - شركه فتح ا سلمه سويفى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   69997  قيدت فى  1999-08-19 

برقم ايداع   3743 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2024  

12:00:00ص

14 - الشركه الشرقيه ) ايسترن كومبانى ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  

02-01-1989 برقم ايداع   21 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2024  12:00:00ص

15 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  02-01-1989 برقم ايداع   21 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2024  12:00:00ص
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16 - الشركة الشرقيه اليسترن كومبانى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  1968-05-06 

برقم ايداع   270 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2023  

12:00:00ص

17 - الشركة الشرقيه " ايسترن كومبانى " ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  

05-05-1979 برقم ايداع   1276 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2024  12:00:00ص

18 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  05-05-1979 برقم ايداع   1276 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2024  12:00:00ص

19 - الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  2010-07-14 

برقم ايداع   3036 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2020  

12:00:00ص

20 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  14-07-2010 برقم ايداع   3036 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2020  12:00:00ص

21 - ايسترن كومبانى الشركة الشرقية شركة مساهمة مصرية .   شركة سبق قيدها برقم :   21059  قيدت فى  

09-09-1987 برقم ايداع   3366 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2027  12:00:00ص

22 - احمد جزارين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   94821  قيدت فى  16-02-2011 برقم ايداع   540 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2021  12:00:00ص

23 - فارما اوفر سيز   شركة سبق قيدها برقم :   94821  قيدت فى  16-02-2011 برقم ايداع   540 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2021  12:00:00ص

24 - احمد جزارين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   94821  قيدت فى  16-02-2011 برقم ايداع   541 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2021  12:00:00ص

25 - فارما اوفرسيز   شركة سبق قيدها برقم :   94821  قيدت فى  16-02-2011 برقم ايداع   541 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2021  12:00:00ص

26 - شركة نجاح رشدى السيد حسين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   98333  قيدت فى  2012-11-11 

برقم ايداع   4708 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

27 - شركة ايهاب على محمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   98987  قيدت فى  21-02-2013 برقم 

ايداع   1065 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  

12:00:00ص

28 - شركة بدريه عبدالباسط على حسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   65977  قيدت فى  

08-03-1998 برقم ايداع   802 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2028  12:00:00ص

29 - امنه يس حامد عبدالعال وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   65638  قيدت فى  08-01-1998 برقم 

ايداع   76 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00

ص

30 - شركة احمد سيد جمعه وشريكه حسن سيد جمعه   شركة سبق قيدها برقم :   65273  قيدت فى  

06-11-1997 برقم ايداع   3381 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

31 - ثناء ايليا عجيب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   60573  قيدت فى  06-06-1994 برقم ايداع   

1974 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2024  12:00:00ص

Page 107 of 108 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

32 - شركة صلح الدين سعد جاد المولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97866  قيدت فى  

24-07-2012 برقم ايداع   3144 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

33 - شركة مير للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   97866  قيدت فى  24-07-2012 برقم ايداع   3144 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

34 - شركة صلح الدين سعد جاد المولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97866  قيدت فى  

24-07-2012 برقم ايداع   3145 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

35 - شركة مير للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   97866  قيدت فى  24-07-2012 برقم ايداع   3145 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

36 - شركة صلح الدين سعد جاد المولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97866  قيدت فى  

24-07-2012 برقم ايداع   3146 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

37 - شركة مير للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   97866  قيدت فى  24-07-2012 برقم ايداع   3146 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

38 - شركة خلف احمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64902  قيدت فى  04-09-1997 برقم ايداع   

2510 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00ص
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