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قيود أفراد

1 - احمد ابراهيم عباس احمداني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1071 

ورقم قيد 34659    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة اسوان العقاد - شارع محمد طايع  بملك/ محمد 

محمود صبرى

2 - مصطفي حاكم معوض حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1073 

ورقم قيد 34660    محل رئيسى  عن معرض لبيع اجهزه كهربائية, بجهة محافظة اسوان البصيلية بحري - القنان     

بملك/ محمد سعيد محمد عبدالرحمن محمد

3 - طارق حافظ عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1074 

ورقم قيد 34661    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان العباسية عزبة العرب    بملك / حافظ عبد 

العظيم محمد ادم

4 - عمرو حسن احمد طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1077 ورقم قيد 

34662    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )ماعدا الكمبيوتر والنترنت والعمالة(, بجهة محافظة اسوان 

الرديسية قبلى بجوار مدرسة خور الزق العدادية     بملك / احمد حسن احمد طه

5 - مصطفى اسامة مصطفى عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1080 ورقم قيد 34663    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوي, بجهة محافظة اسوان قرية كوم امبو قبلي - 

بجوار مقهى ابو طه  بملك/ محمد حسن على

6 - رحاب ثروت سعد فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1082 ورقم 

قيد 34664    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان السكان الغربي بجوار المسجد   بملك / محمد عبد 

المجيد عكاشه

7 - احمد عرفة ابوالوفاء محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1083 

ورقم قيد 34665    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان الغنيمية - بملك/ محمد حسن 

محمود حسن

8 - حسن حمدي اسماعيل هللي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1086 

ورقم قيد 34666    محل رئيسى  عن صيانه واصلح المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة اسوان عزبه تلي    

بملك / عبد العال عطا حامد حسن

9 - سعيد محمد حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1089 ورقم قيد 

34667    محل رئيسى  عن معرض لبيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة اسوان شارع سعد زغلول  بملك/ 

عبدالوهاب امبابى طه محمد

10 - اسماء محمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1091 

ورقم قيد 34668    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت( ومقاولت 

عموميه, بجهة محافظة اسوان كسرالحجر امام مدرسه العروبه   بملك/ محمد ابراهيم عبدالجواد احمد

11 - صفاء فتحى بدرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1096 

ورقم قيد 34669    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وبيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسوان قبلى الفقراء 

بملك عبد الرؤف محمد شمس الدين

12 - محمود عبدالشافي محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1099 ورقم قيد 34670    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

جاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة اسوان ابوالريش بحري - المقلة بجوار بنك التنمية 

الزراعي بملك حسين بدرى حسن خليل
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13 - عبدالنعيم محمد عبدالنعيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1101 ورقم قيد 34671    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية ومياه غازيه, بجهة محافظة اسوان الكفور - امام 

المدرسة العدادية  بملك/ عبدالرحمن محمد السيد

14 - باسم محمود مرتضى محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1105 

ورقم قيد 34672    محل رئيسى  عن تعبئة اسطوانات اكسجين, بجهة محافظة اسوان ابوسمبل السياحى قرية 

عبدالقادر بجوار السوق    بملك / احمد حسن محمد

15 - اسماء حسن عوض حسن تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1110 

ورقم قيد 34673    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة اسوان الشطب - نجع الشيخ موسى  بملك / 

حسن عوض حسن عوض

16 - على عبدالمولى محمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1111 ورقم قيد 34674    محل رئيسى  عن بيع اسماك طازجة ومملحه, بجهة محافظة اسوان المحمودية بجوار 

مركز شباب المحمودية  بملك/ فاطمة محمدنور طه عكاشة

17 - محمد جمال ناصر صابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1117 

ورقم قيد 34675    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات, بجهة محافظة اسوان المدينة الصناعية القديمة -

بجوار توكيل جوتين    بملك / عبد الصبور الشاذلى محمود

18 - امل حسن عبدا محجوب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1123 

ورقم قيد 34676    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان شرق - النزل -مدخل النزل الخلفى    

بملك/ احمد سيد محمد حيدر

19 - منصوره عطا جاد عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1124 ورقم قيد 34677    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان المطحن - بجوار معرض 

السيراميك      بملك/ سمير اديب هارون داينال

20 - حسين محمد على متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1126 

ورقم قيد 34678    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسوان شارع المام بن حمبل-متفرع 

من شارع مصر اسوان  بملك/ محمد على متولى على

21 - ناهد عبدالعال سامبو حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1129 

ورقم قيد 34679    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان شارع التحرير -بجوار شارع 

الكوبرى     بملك / محمد صالح عبد العال

22 - سميرة محمد صالح على ادم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1135 

ورقم قيد 34680    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات ) بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسوان سلوا قبلى  بملك/ يوسف محمد يوسف ابراهيم

23 - محمد ابوالحسن محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1136 

ورقم قيد 34681    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان المدينة الصناعية القديمة بجوار مخزن 

ايديال   بملك / بدرى عطا ا ابراهيم

24 - مصطفى خليل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1144 

ورقم قيد 34682    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان النجاجرة بملك/ محمد فهمي احمد 

رضوان
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25 - مدحت ناصر حسين عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1146 ورقم قيد 34683    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع فرم جبس, بجهة محافظة اسوان البصيليه بحري - 

المعماريه بملك / عبد الرحمن عبد الباسط محمد احمد

26 - حمدي عبدالعال سامبو حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1151 

ورقم قيد 34684    محل رئيسى  عن بيع علفة و قشور, بجهة محافظة اسوان شارع التحرير - بجوار الكوبري  

بملك/ محمد صالح عبدالعال

27 - احمد علي محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1163 ورقم 

قيد 34685    محل رئيسى  عن بيع علفة وقشور, بجهة محافظة اسوان الرمد الشرقي بجوار الحملة    بملك / 

محمد ابو الحجاج احمد

28 - محمد محمود علم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1168 

ورقم قيد 34686    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان شارع 

الشواربى مول الشنيطى    بملك/ شاديه حسين عبدالحافظ حسن

29 - كامل محمد كامل سلمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1177 

ورقم قيد 34687    محل رئيسى  عن بيع ادوات معمار, بجهة محافظة اسوان شارع بورسعيد - بملك/ عرفة محمد 

كامل سليمان

30 - مينا حازم جرجس جبره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1179 

ورقم قيد 34688    محل رئيسى  عن ورشه تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان 

شارع السنترال    بملك/ عبدالحميد احمد ركابي موسى

31 - زكريا صلح حسيب عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1182 ورقم قيد 34689    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان الكلح غرب القارة بملك 

صلح حسيب عبد الصادق حسن

32 - كريمه محمد محمود عبدالباسط تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1191 ورقم قيد 34690    محل رئيسى  عن مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان البصيلية الوسطى - البياض 

بملك محمود عبد الباسط محمد

33 - احمد على عبدالعال عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1194 

ورقم قيد 34691    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة اسوان السكان الغربى - شارع صبرى  بملك/ 

شريفة مهدى حامد غندور

34 - حماده محمد سعد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1198 

ورقم قيد 34692    محل رئيسى  عن مطعم تقديم اغذيه ومشروبات, بجهة محافظة اسوان جزيره عيسى امام جبل 

تقوق بملك على احمد محمود احمد

35 - على محمد سعيد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1212 

ورقم قيد 34693    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة اسوان شارع العروبه - بجوار شركة 

فودافون  بملك/ سميره محمد حامد جمال الدين

36 - هناء جمعه معروف السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1213 

ورقم قيد 34694    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسوان الكروم بحرى شارع ابراهيم حسن     

بملك / عبد العزيز عبد الحميد عبد ا
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37 - روماني حربي مملوك رميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1217 ورقم قيد 34695    محل رئيسى  عن ترزي )ماعدا الملبس العسكرية ( وبيع اقمشة, بجهة محافظة 

اسوان قرية ابوسمبل - بجوار مجلس قروي ابوسمبل   بملك /  ناهد سعيد قاسم احمد

38 - محمد عوض ا محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1226 ورقم قيد 34696    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

اسوان الشواربى - بجوار دكتور مصطفى عبدالرازق بملك هانى عبد الستار عباس محمد

39 - ابانوب ابراهيم بشري حبيب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1231 

ورقم قيد 34697    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة اسوان الرمد الغربي بجوار شركة شحن 

اولد شكر ا       بملك / ايمان يوحنا صليب

40 - الشيماء علء الدين مصطفى مصرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1234 ورقم قيد 34698    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة 

اسوان شارع مجلس المدينة - بملك/ عبدالصمد حامد مهدى

41 - محمد جمال قناوى عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1236 ورقم قيد 34699    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان خور عواضة شارع 

1 بجوار بقالة شعبان الحريجي   بملك/ محمد ابوزيد محمد علي

42 - حمدى حماد احمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1243 

ورقم قيد 34700    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسوان كلح الصعايده شارع كلح الجبل  

بملك/ محمد حماد احمد عبدالمنعم

43 - ابراهيم محمد ابوالوفا صادق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1254 

ورقم قيد 34701    محل رئيسى  عن بيع بقالة بالجمله, بجهة محافظة اسوان الصعايده قبلى كلح  الجبل   بملك / 

عبد الفتاح احمد عبد الرحمن

44 - عمر نور عبدالجواد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1263 

ورقم قيد 34702    محل رئيسى  عن صيانه وبيع موبيلت, بجهة محافظة اسوان السيل امام  ادارة مرور - 

بجوار مطعم لسراء     بملك / زينه عبد الرحمن خوجلى

45 - هبه عبادى عباس جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1270 

ورقم قيد 34703    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة اسوان 

حجازه - بجوار البنك الزراعى   بملك / منى عبادى عباس جاد الراب

46 - مرفت فؤاد مدنى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1277 

ورقم قيد 34704    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه مستعملة, بجهة محافظة اسوان الشيخ هارون -مطلع 

المرور-عمار ة 6 أ   بملك/ عبدالحكيم عامر عبدالرحيم حسن

47 - الحسن احمد خليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1280 

ورقم قيد 34705    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة اسوان الرديسيه بحرى الفوزه   بملك / 

عنايات محمد ابراهيم عبد الحليم

48 - احمد ناصر احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1287 

ورقم قيد 34706    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان الصعايده قبلى    بملك / اسلم حامد 

سيد مبارك
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49 - كرار احمد كرار على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1288 ورقم 

قيد 34707    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان الكلح شرق الكيال   بملك/ احمد كرار علي 

محمد الفريد

50 - يوسف احمد حسن بدرى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1293 

ورقم قيد 34708    محل رئيسى  عن بيع غلل, بجهة محافظة اسوان شارع المدرسة الفنية -محل 7-الطاحون 

الغربى القديم المجاور لمدرسه الفنيه   بملك / هللى نعيم عباس

51 - سلوي عبدالرازق عبدالمقصود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1300 ورقم قيد 34709    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان الكلح شرق - الشيخ علي   

بملك / عبد الرازق عبد المقصود احمد

52 - علء محمد فكرى على حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1306 ورقم قيد 34710    محل رئيسى  عن صيانه وبيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة اسوان العوينيه - 

بملك/ صباح مهلل على محمد

53 - محمود عبدالرازق مهدى امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1307 ورقم قيد 34711    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى وحلويات, بجهة محافظة اسوان المحمودية امام مركز 

شباب قدرى عثمان    بملك/ عماد عبدالوارث علي عبدون

54 - اسلم منصور سيد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1309 

ورقم قيد 34712    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان البصيلية بحري - الشرفا   

بملك / منصور سيد حسانين عبد الرحيم

55 - ابراهيم محمد صالح ابراهيم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 1314 ورقم قيد 34713    محل رئيسى  عن بيع حلويات وفطائر ومشروبات, بجهة محافظة اسوان اسوان 

الجديده - قطعه الرض رقم 4   محل رقم 1 بالدور الرضي - بملكه

56 - ابانوب ممدوح عباس عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1323 

ورقم قيد 34714    محل رئيسى  عن بيع اقمشة ) ما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة اسوان شارع السيده 

نفيسه - بجوار فندق محروس  بملك/ فايز عباس عبده مرقص

57 - ممدوح عباس عبده مرقص تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1326 

ورقم قيد 34715    محل رئيسى  عن بيع اقمشه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان شارع السيده 

نفيسه بجوار فندق محروس    بملك / نعمات عباس عبده مرقص

58 - حمدى سيدهم خليل خيرى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1331 

ورقم قيد 34716    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان وادى الصعايده قريه الشهامه  بملك/روزه 

سيدهم خليل

59 - صفاء عبدالشكور احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1332 

ورقم قيد 34717    محل رئيسى  عن كافيتريا وتقديم مشروبات, بجهة محافظة اسوان غرب سهيل قبلى بجوار 

مسجد السلم     بملك / حمدى محمد عابدين محمد

60 - طارق منصور امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1335 

ورقم قيد 34718    محل رئيسى  عن مكتب وكيل فنانين, بجهة محافظة اسوان شارع كسر الحجر - ميدان 

الزلبية بجوار موبيل للزيوت بملك / احمد مصطفي محمد فرج
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61 - اسامه مصطفي حسب ا خليفه خميس تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 2023-02-08 

برقم ايداع 1357 ورقم قيد 34719    محل رئيسى  عن استثمار داجني وتربيه وبيع دواجن وعلفة وبذور, بجهة 

محافظة اسوان الرمد الشرقي شارع الوابورات  بملك / مصطفي حسب ا خليفه

62 - محمد الضوي حسن عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1359 

ورقم قيد 34720    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة اسوان السيل الريفي بجوار الكنيسة    بملك / 

ناصر محمد الضوى

63 - هنيه شحاته على محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1378 

ورقم قيد 34721    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية ) يدوى (, بجهة محافظة اسوان السماعليه - 

بجوار الوحده الصحيه     بملك / شحاته على محمد احمد

64 - نجوى عبدالسلم عبدالراضى بدرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1379 ورقم قيد 34722    محل رئيسى  عن ورشة خياطة )ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة اسوان 

شارع 55 بملك/ محمد حسن محمد حسين

65 - هانى حامد فهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1382 ورقم 

قيد 34723    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة اسوان شارع 

المعارض    بملك / احمد فراج احمد محمود

66 - فتحى الكفراوى محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1415 

ورقم قيد 34724    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة اسوان شارع القاضى الجداوى   بملك/ 

صلح حسن احمد ابراهيم

67 - على محمود عبيد جاد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1416 

ورقم قيد 34725    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة اسوان شارع بور سعيد- بملك / ورثه 

محمود حسن جاد

68 - محمد محمود حسب ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1420 

ورقم قيد 34726    محل رئيسى  عن مشغل لتصنيع ملبس )ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة اسوان 

فطيره بملك/ ابراهيم محمد محمود

69 - كوثر حسن محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1425 

ورقم قيد 34727    محل رئيسى  عن تجارة الخشاب والموبيليا, بجهة محافظة اسوان البياره - شارع المعبد - 

بجوار صيدلية فايق  بملك/ شريفه عوض عبدا عوض

70 - عادل محمد ابوالحسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1427 

ورقم قيد 34728    محل رئيسى  عن مركز طبى, بجهة محافظة اسوان بحرى الشيخ عامر - شارع مجلس 

المدينه الصفا مول    بملك/ امين محمد هللى احمد

71 - ايمن رياض برسى منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1429 

ورقم قيد 34729    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) ما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة اسوان قرية البحيرة -امام الشارع الرئيسى  بملك/ سلوى منصور خليل منصور

72 - جميل سعيد قديس حزقيال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1442 

ورقم قيد 34731    محل رئيسى  عن بيع وقود السيارات بالتجزئه, بجهة محافظة اسوان المدينه الصناعيه 

الجديده بالشلل وحده رقم 116 نموذج د بملك /عماد نعيم قديس حزقيال
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73 - ماجده عبدالرازق فتح الباب محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1451 ورقم قيد 34732    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة اسوان شارع مسجد الهدايه - 

البشاريه   بملكه

74 - مصطفى محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1465 

ورقم قيد 34734    محل رئيسى  عن بوفيه مشروبات بارده, بجهة محافظة اسوان الرديسيه بحرى الفوزه   بملك/ 

محمد شحات محمد احمد

75 - جلل عطا فهمى مدنى تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1466 

ورقم قيد 34735    محل رئيسى  عن مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان شارع المنشيه الجديده  بملك/ عبدا 

امين عبدالعظيم

76 - حامد على احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1477 ورقم 

قيد 34736    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان وادى الصعايدة الشهامه  بملك/ 

محمود عطيتو عبدالرسول نجم

77 - محمود عبدالمنطلب عبدالعال عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1494 ورقم قيد 34737    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اول المدينه الصناعيه 

القديمه - بجوار المخبز اللى   بملك/ عبدالمنطلب عبدالعال عبدالرحيم

78 - يوسف جمال عبدالرضي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1495 ورقم قيد 34738    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة اسوان المحمودية - ري وصرف بالعقار رقم 

5 بملك / احمد عادل عبدالراضي عبداللطيف

79 - طارق محمد عبدالموجود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1499 ورقم قيد 34739    محل رئيسى  عن بيع المياه الغازيه, بجهة محافظة اسوان السماعيلية - بجوار 

المسجد  بملك/ احمد محمد عبدالموجود سليمان

80 - جرجس جورج سمير خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1501 ورقم قيد 34740    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان بندر دراو شارع العروبة بملك /

رامى حبيب ميخائيل خليل

81 - ايمان عبدالمجيد شحاته احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1505 

ورقم قيد 34741    محل رئيسى  عن ترزي حريمي )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان القيسارية   

بملك/ حنان المين ابراهيم

82 - منار عبدالحليم حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1508 

ورقم قيد 34742    محل رئيسى  عن ترزي حريمى ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان منطقه ال 

55 - شارع 4     بملك/ محمود عبدالنبي محمود ابراهيم

83 - محمود عبدالدايم بدوي الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1510 ورقم قيد 34743    محل رئيسى  عن مقاولت متكاملة و توريدات عمومية ) ماعدا العمالة و الكمبيوتر و 

النترنت (, بجهة محافظة اسوان فارس - بملك/ ابراهيم محمد السيد

84 - كريم احمد عبدالكريم بديع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1512 

ورقم قيد 34744    محل رئيسى  عن بيع منتجات لحوم, بجهة محافظة اسوان امتداد حى العقاد بجوار بنزينه 

التعاون  بملك/ احمد عبدالكريم بديع
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85 - اسلم مصطفى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1518 

ورقم قيد 34745    محل رئيسى  عن تعبئة و تغليف المواد الغذائية )يدوي(, بجهة محافظة اسوان الصلح 

البحريه بجوار مسجد الصلح   بملك/ زين العابدين علي محمود

86 - عاصم امين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1519 ورقم 

قيد 34746    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية و توريدات عموميه وطاقه شمسيه )ماعدا العمالة و الكمبيوتر 

والنترنت ( واستثمار زراعى وحيوانى وحفر ابار واستصلح اراضى., بجهة محافظة اسوان عمارات الزراعيين 

رقم 7 - الدور الثاني علوى   بملك/ سيده عبدالحارس احمد يوسف

87 - محمد جمال سعدالدين عبدالماجد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1530 ورقم قيد 34747    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان ابوالريش بحري - الخطاره 

بجوار مكتب البريد  بملك/ محمد تبارك عبدالباسط سليم

88 - وفاء محمود انور محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1534 ورقم 

قيد 34748    محل رئيسى  عن عصاره قصب, بجهة محافظة اسوان شارع البنك الهلى بملك / محمد جاد الكريم 

حسين اسماعيل

89 - محمود عبدالعزيز فهمي مدني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1539 

ورقم قيد 34749    محل رئيسى  عن بيع تليفونات محمول, بجهة محافظة اسوان شارع 32 يوليو  بملك / محمد 

ابراهيم احمد

90 - حسين محمود فؤاد الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1542 

ورقم قيد 34750    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنة و باردة, بجهة محافظة اسوان الشارع الجديد - حي 

الزهور بملك / عرفات محمد عجيل

91 - مصطفى عادل مبارك خليل تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1557 

ورقم قيد 34751    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنة و باردة, بجهة محافظة اسوان شارع فندق رمسيس - 

بملك/ وليد يحي عبدالعزيز

92 - فاطمه عبده احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1562 ورقم 

قيد 34752    محل رئيسى  عن بيع علفة وقشور, بجهة محافظة اسوان شرق النزل  بملك/ جمال عبده احمد

93 - احمد جمعة عبدالفضيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1563 ورقم قيد 34753    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان قرية المنشية بحري - 

بملك/ فهد جمعة عبدالفضيل

94 - فاطمه احمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1566 ورقم 

قيد 34754    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان سوق الخميس - شارع الصحابى - بجوار 

تجاره علم   بملك/ محمد الحسن احمد محمد

95 - عبدالناصر يوسف محمود داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1578 ورقم قيد 34755    محل رئيسى  عن تجارة اسماك مملحة, بجهة محافظة اسوان المدينة الصناعية القديمة 

- بجوار قاعة صان رايز   بملك/ يوسف محمود داود

96 - اشرف عبده ابوالمجد صادق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1584 

ورقم قيد 34756    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان مول الجيش  بملك/ احمد صابر سعد
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97 - ندا عبدالعزيز عبدالحميد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1587 ورقم قيد 34757    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة اسوان الكروم بحرى - بجوار 

مدرسه البنات النيل     بملك/ ياسمين عبدالعزيز عبدالحميد

98 - بشري نظير جرجس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1592 ورقم قيد 34758    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة اسوان الشيخ عامر - بملك/ هاني عبده 

تاضروس

99 - محمد محمود موسى دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1597 

ورقم قيد 34759    محل رئيسى  عن بوفيه مشروبات ساخنة و باردة, بجهة محافظة اسوان العتمور بحري - 

طريق الفؤادية بجوار ترعة عاكف    بملك/ عيد محمود موسى دياب

100 - منتصر محمد ابراهيم يونس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1598 

ورقم قيد 34760    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان السلسلة بجوار محطة السكة الحديد   بملك/ 

فتحى محمد ابراهيم يونس

101 - اسماء حمدي محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1602 

ورقم قيد 34761    محل رئيسى  عن بيع بقاله وتموين )جمعيتي (, بجهة محافظة اسوان البصيليه بحري  

الشماخيه بملك / خيري عبد الصبور عبد الرحيم ابراهيم

102 - عبدالرحمن حسين طه عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1611 ورقم قيد 34762    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان الرمادى قبلى الكرابلة  بملك/ 

حسين طه عثمان احمد

103 - احمد عبدالحميد عابد عمر تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1614 ورقم قيد 34763    محل رئيسى  عن مكتب تنقيب عن التعدين )بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( 

واستيراد وتصدير ) ماعدا المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه (, بجهة محافظة اسوان اسوان الجديدة 

الحى الثالث عماره 8   بملك/ علء الدين ابوالحسن محمد محمود

104 - عمر مصطفى صاوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1619 ورقم قيد 34764    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ابو الريش قبلى 

بجوار الوحده الصحيه بملك / بشير مصطفي صاوي محمد

105 - مينا شنوده جرجس متى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1620 

ورقم قيد 34765    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان المدينة الصناعية الجديدة بالشلل - 

بجوار ورشه زكى   بملك/ عبدالرازق طه محمد

106 - محمد صابر عبده محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1624 

ورقم قيد 34766    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان المنشية الجديدة   بملك/ صابر عبده محمود

107 - محمود احمد عباس محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1625 

ورقم قيد 34767    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان السيل الريفى - الناصرية - 

شرق معسكر الشباب  بملك/ ياسر فريد سمهودى محمد

108 - بهاء عبدالرحيم يوسف محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1635 ورقم قيد 34768    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات وادوات تجميل واحذية وشنط حريمي, بجهة 

محافظة اسوان شارع التحرير السوق التجاري عقار رقم1 الدور الرضي بملك / شاذلي فتحى عبدالمجيد
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109 - احمد حسن محمد حفني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1636 

ورقم قيد 34769    محل رئيسى  عن مشغل خياطه وتصنيع ملبس )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة 

اسوان المنطقة 55 - بجوار المسجد القبلي  بملك/ حنان المير ابراهيم

110 - شريفه عطا قناوي كمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1641 ورقم قيد 34770    محل رئيسى  عن ورشة تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة 

اسوان ناصية شارع نبيل منصور الدور الول علوي   بملك/ منى الحاج محمد حسين

111 - مصطفى حسن ابراهيم جاد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1642 

ورقم قيد 34771    محل رئيسى  عن بيع سيراميك وسباكة, بجهة محافظة اسوان المنشية الجديدة  بجوار بنك 

التنمية الزراعى   بملك/ مصطفى محمد عقيق احمد

112 - محمد يوسف محمود داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1645 

ورقم قيد 34772    محل رئيسى  عن تجاره اسماك مملحه, بجهة محافظة اسوان شارع - سعد زغلول بجوار فرن 

جريو بملك / يوسف محمود داود

113 - مصطفى محمود عباس حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1650 ورقم قيد 34773    محل رئيسى  عن ورشة تفصيل ملبس ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

اسوان العتمور بحرى  بملك / محمود عباس حامد جاد

114 - محمود مصطفى فؤاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1654 ورقم قيد 34774    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات, بجهة محافظة اسوان شارع مربعات 

شركه السكر  بملك / مصطفي فؤاد محمد مصطفي

115 - احمد فخرى سليم راوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1668 

ورقم قيد 34775    محل رئيسى  عن سروجى سيارات, بجهة محافظة اسوان المدينه الصناعيه الجديده عنبر 22 

نموذج د  الوحده 119  بملك/ رجب احمد دردير محمد

116 - ايمان سليم على حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1677 ورقم 

قيد 34776    محل رئيسى  عن مدشه رده, بجهة محافظة اسوان النزل - السليمه بحري بملك / سليم على حسين

117 - ناديه محمد جادو محمد عواض تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1685 ورقم قيد 34777    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان الرديسيه بحري النزل بجوار 

التدريب المهني بملك / خالد محمد جادو

118 - شيرين رجب محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1688 

ورقم قيد 34778    محل رئيسى  عن ورشة بلط و انترلوك, بجهة محافظة اسوان السباعية غرب - بجوار كمين 

السباعية  بملك/ احمد رجب محمد على

119 - سيد محمد مرعى حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1692 

ورقم قيد 34779    محل رئيسى  عن بيع وتربية دواجن, بجهة محافظة اسوان بنبان - العليقات على الطريق 

الصحراوى   بملك/ انور عبدالنبي محمد ياسين
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120 - الحسين محمد حسنى يوسف عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1695 ورقم قيد 34780    محل رئيسى  عن تصميم وانتاج برامج وتوريدات اجهزة وقطع غيار الحاسب 

اللى ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية وتوريدات العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة., بجهة محافظة اسوان شارع عبدالمجيد ابوزيد شارع 

المطار) سابقا (  عقار رقم)33_ هـ( المجمع السكنى والتجارى الفا مول شقة رقم14 _ بملك/ زين العابدين عبدا 

عبدالغنى

121 - عطيات ابوزيد بدوي حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1700 ورقم قيد 34781    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان حاجر السباعية 

غرب - بملك/ عبدالحكم عبدالصبور احمد

122 - بدور بدر رمضان حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1702 

ورقم قيد 34782    محل رئيسى  عن بقالة و تموين ) جمعيتي (, بجهة محافظة اسوان القفطية - بملك/ فاطمة 

محمود مصطفى عبدالحفيظ

123 - عبدا سيد حامد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1703 

ورقم قيد 34783    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة اسوان شارع القاضي الجداوي بجوار شركة ماي واي 

بملك / محمد حلمى عباس

124 - حسن محمد همام ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1705 

ورقم قيد 34784    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان بنبان بحري بجوار المدرسة الثانوية  

بملك/ محمود احمد عبدالمحسن احمد

125 - اسماء نصر احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1708 

ورقم قيد 34785    محل رئيسى  عن ورشة خياطة ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان قرية 

السماعيلية - بجوار المسجد القديم  بملك/ نصر احمد علي حسن

126 - محمد رمضان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1710 

ورقم قيد 34786    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة اسوان السباعية شرق - عزبه البوسته بملك / 

ابراهيم عثمان حسين حامد

127 - هبه محمد مصطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1713 ورقم قيد 34788    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسوان حي الزهور بجوار محكمة 

السرة _  بملك/ ناديه نسيم ميخائيل

128 - هاني عبدالفتاح جابر جهلن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1719 ورقم قيد 34789    محل رئيسى  عن بيع اسماك مملحه, بجهة محافظة اسوان السيل - بجوار المرور 

بملك / عصام عبد الفتاح جابر

129 - عماد ابراهيم ابودوح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1721 ورقم قيد 34790    محل رئيسى  عن ورشة تنجيد, بجهة محافظة اسوان شارع كرم الديب بجوار المسجد 

بملك/ امال ملطى هارون بشير

130 - ملك شفيق فكرى ارميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1736 

ورقم قيد 34791    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اول مطلع المحمودية - بجوار جمعيه 

تمويلى  بملك/ غالى رشدى غالى جاد
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131 - منير عيد حبيب قوسه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1738 

ورقم قيد 34792    محل رئيسى  عن ورشه تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

عزبه المحطه شارع نمره 2  بملك / محمد علي حسين

132 - فريد ابراهيم جبرائيل غبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1739 ورقم قيد 34793    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسوان الجزيره - نجع الجامع - 

شارع الوحده الصحيه  بملك/ عبدا محسن محمد مكي

133 - رجب عبدالسيد حسانين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1746 ورقم قيد 34795    محل رئيسى  عن بيع منظفات وخردوات, بجهة محافظة اسوان بنبان بحري - نجع 

الجبل غرب بجوار المدرسة المشتركة - بملك / سناء حسن حسين احمد

134 - مصطفي حسن احمد ركابي تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1748 

ورقم قيد 34796    محل رئيسى  عن بيع مأكولت سريعة, بجهة محافظة اسوان شارع صلح الدين  بملك/ محمد 

مصطفى محمد ابراهيم

135 - محمود علي عارف احمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1752 

ورقم قيد 34797    محل رئيسى  عن بيع مياه غازية, بجهة محافظة اسوان ابوالريش قبلي - نجع الكسارة بملك / 

احمد محمد حراجي

136 - احمد محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1755 

ورقم قيد 34798    محل رئيسى  عن مشتل لنتاج و بيع نباتات الزينه والفاكهه, بجهة محافظة اسوان ابوالريش 

قبلي - الشوكاب 14 - قطعة 10  بملك/ شعبان علي حسن عبدالسيد

137 - يسرى عبدالصادق خليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1758 ورقم قيد 34799    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة اسوان السباعية غرب - محل رقم 23 

جنوب المدينة بملك الوحده المحليه لمدينة السباعيه

138 - ابراهيم احمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1759 

ورقم قيد 34800    محل رئيسى  عن بيع الغذية والمشروبات, بجهة محافظة اسوان المنشية امام المزلقان  بملك/ 

ورثة محمد على محمدين

139 - نصره عامر فاوى مرجان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1762 

ورقم قيد 34801    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة اسوان الشيخ 

هارون - شارع عتيق بجوار فرن عبدالنبي  بملك/ توحيده محمد مالك

140 - حسام سيد محمد خير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1766 ورقم 

قيد 34802    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان العتمور بحرى  شارع البنك الزراعى بملك 

احمد سيد محمد خير

141 - مروه محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1772 

ورقم قيد 34803    محل رئيسى  عن مشغل خياطة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة اسوان البيارة - 

بملك/محمود احمد محمد عبدالعال

142 - رحاب النوبى احمد جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1774 ورقم قيد 34804    محل رئيسى  عن مصنع ادوات بلستيك, بجهة محافظة اسوان اللبان - بملك/ عماد 

ابراهيم ابو دوح ابراهيم
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143 - محمود احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1778 

ورقم قيد 34805    محل رئيسى  عن ورشه تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

الرغامه شرق  بملك / محمد عبد الفتاح احمد محمد

144 - محمد جمال محمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1779 

ورقم قيد 34806    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان الرمد الشرقى بجوار التامينات     

بملك/ رمضان سيد حسن

145 - احمد محمد عبدالموجود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1785 ورقم قيد 34807    محل رئيسى  عن بيع مياه غازيه, بجهة محافظة اسوان السماعيليه - بجوار مسجد 

السماعيليه  بملك/ عبدالرحيم احمد عبدالمنطلب

146 - اسراء سعيد موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1787 

ورقم قيد 34808    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة اسوان العطوان -شارع الجنينة بجوار المسجد بملك / 

امال احمد علي عمر

147 - محمد سمير سعدي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1801 

ورقم قيد 34809    محل رئيسى  عن مكتب استخراج خامات الجرانيت والحجاره والرمال, بجهة محافظة اسوان 

كيما عزبه الفرن بملك /زينب عبداللطيف مرسي محمد

148 - مصطفى حسين ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1805 ورقم قيد 34810    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة اسوان شارع العنانى - بجوار 

مطعم ابو عثمان للكبده    بملك/ نادي رشاد علي رسلن

149 - هاله ضيف ا سليمان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1824 ورقم قيد 34811    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المعدات الثقيلة, بجهة محافظة اسوان المحطة علي 

طريق مصر اسوان الزراعي  بملك / يوسف ابراهيم فهمي

150 - جمعه محمد حسين حماد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1826 

ورقم قيد 34812    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان الرمادى قبلى - العقابيه بملك / خالد 

عبدالفتاح محمد موسي

151 - محمد عبدالصبور خلف سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1828 ورقم قيد 34813    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

اسوان شارع ابطال التحرير -بجوار البنك الهلى  بملك / السيد احمد محمد احمد

152 - حسن مسلوب حسن بكرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1839 

ورقم قيد 34814    محل رئيسى  عن بيع وتربيه دواجن, بجهة محافظة اسوان الغنيميه قبلى غرب المستودع 

بجوار جامع السلم   بملك/ عبدا مسلوب حسن بكري

153 - رفعت عياد جرجس ايوب تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1845 

ورقم قيد 34815    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان المريناب البحرية بجوار 

الجبانه  بملك / معوض يوسف معوض

154 - يعقوب رشدى ابراهيم عيسى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1850 ورقم قيد 34816    محل رئيسى  عن بيع وصيانه موتوسيكلت وتروسكيلت وقطع غيارها, بجهة 

محافظة اسوان السباعيه غرب  -عزبه البدرات بملك / محمد بسطاوى احمد
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155 - اشرف عبدالفتاح عبيدان قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1860 ورقم قيد 34818    محل رئيسى  عن بيع بقاله وخردوات, بجهة محافظة اسوان حاجر البلليص بجوار 

الوحده الصحيه بملك عبد الفتاح عبيدان قاسم

156 - مصطفي حامد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1861 

ورقم قيد 34819    محل رئيسى  عن بيع غلل واعلف, بجهة محافظة اسوان الشاوشيه - بجوار مسجد 

الشاوشيه  بملك/ فهد عبدالعزيز ابراهيم حامد

157 - محمد رمضان حسين عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1863 ورقم قيد 34820    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسوان السباعية غرب - 

شارع حسنى مبارك بملك / محمد جمعه هميمى عبدالباسط

158 - محمد رجب محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1868 

ورقم قيد 34821    محل رئيسى  عن مصنع طوب, بجهة محافظة اسوان حاجر السباعية غرب - بملك/ رجب 

محمد علي كريم

159 - ايمن عبدالفتاح عبيدان قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1873 

ورقم قيد 34822    محل رئيسى  عن بيع بقاله وسلع تموينيه, بجهة محافظة اسوان حاجر ابو خليفه - بملك/ 

عبدالفتاح عبيدان قاسم

160 - الشاذلى احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1883 

ورقم قيد 34823    محل رئيسى  عن بيع علفة وقشور, بجهة محافظة اسوان قرية كرم الديب بجوار مدرسة كرم 

الديب البتدائية بملك / مصطفي احمد محمود محمد

161 - ادريس حسن عبدالعال عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1887 ورقم قيد 34824    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور و بذور, بجهة محافظة اسوان السبيل قبلي   

بملك/ احمد ادريس حسن عبدالعال

162 - محمد صلح عباس على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1889 

ورقم قيد 34825    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة اسوان المنشيه - امام المزلقان 

القديم بملك / عديله محمد عطال

163 - محمد عبدالمنصف محمد فاوى تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1891 ورقم قيد 34826    محل رئيسى  عن بيع اسماك مملحة, بجهة محافظة اسوان المدينة الصناعية القديمة   

بملك/ عبدالمنصف محمد فاوى

164 - محمد اسامه محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1894 

ورقم قيد 34827    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان شرق السيل بجوار الكوبرى بجوار 

السويقه   بملك/ سعيد سيد احمد

165 - بسمه محمد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1896 

ورقم قيد 34828    محل رئيسى  عن بيع بذور وقشور واعلف, بجهة محافظة اسوان السبيل قبلي بجوار مدرسة 

الشهيد علي عبدالجليل   بملك/ محمد سنوسى صديق ابراهيم

166 - محمد عبدالله عسران محمدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1900 ورقم قيد 34829    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر ( وصيانه 

السيارات والمعدات, بجهة محافظة اسوان اللبان - بجوار المركز الطبى   بملك/ امين محمد امين
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167 - فله فؤاد ميلد رياض تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1904 ورقم 

قيد 34830    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد, بجهة محافظة اسوان شارع اللبان  بملك/ ابراهيم ابودوح ابراهيم

168 - فاطمه يوسف احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1912 

ورقم قيد 34831    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال ودهان المعادن, بجهة محافظة اسوان شارع بور سعيد -

صلح سالم  بملك/ احمد يوسف احمد

169 - حسن ابوالحجاج محمد عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1919 ورقم قيد 34832    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية )فيماعدا الدويه(, بجهة محافظة اسوان 

الحصايا شارع احمد ماهر عماره  45   بملك/ حميده محمد احمد

170 - على محمود عبدالمجيد حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1924 ورقم قيد 34833    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة اسوان شرق الحجز قبلى نجع هلل   بملك/ محمود عبدالمجيد حسان

171 - عمرو محمدالصغير ذكي عرفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1931 ورقم قيد 34834    محل رئيسى  عن تجارة الجملة في مستحضرات التجميل, بجهة محافظة اسوان شارع 

السماد - بجوار كلية التربية  بملك/ مصطفى محمد الصغير

172 - احمد خالد احمد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1933 ورقم 

قيد 34835    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان شارع 23 يوليو   بملك/ وحيده جاد سليمان

173 - هاشم احمد عبدالصادق محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1950 ورقم قيد 34836    محل رئيسى  عن بحث وتنقيب عن الخامات التعدينيه واستغلل خامات المناجم 

والمحاجر, بجهة محافظة اسوان الرديسيه بحرى -البحيره   بملك/ رمضان حسين احمد عبدا

174 - الشاذلى عبدالرحيم حسنين احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1951 ورقم قيد 34837    محل رئيسى  عن بيع بقاله جمله وقطاعى, بجهة محافظة اسوان شارع 23 يوليو - 

بملك /ابو الحسن عبدالرحيم حسين

175 - احمد عبدالصادق سلمه طه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1956 ورقم قيد 34838    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة اسوان الجعافرة نجع الشيخ جراد  

بملك/ محمد غريب جمال

176 - منى مصطفى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1961 

ورقم قيد 34839    محل رئيسى  عن بيع علفة و قشور, بجهة محافظة اسوان ابوالريش بحري - نجع الملقطة   

بملك/ عبدالحفيظ حمدنا ا

177 - محمد جاد عبدالسيد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1973 

ورقم قيد 34840    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان بنبان بحري بجوار جامع 

الجزار بملك / عيد جاد عبدالسيد

178 - عاطف بخيت بخيت احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1974 

ورقم قيد 34841    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر (, بجهة محافظة 

اسوان الصداقه القديمه خلف كافتريا عمرعباس  بملك/ شاديه احمد السيد
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179 - طه محمود احمد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1976 

ورقم قيد 34843    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة اسوان السليمه - الكشاف بملك / سعد 

محمود احمد عبدالعظيم

180 - نورالدين محمود محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1979 ورقم قيد 34844    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار و معدات زراعية, بجهة محافظة اسوان الرديسية 

بحري - خور الزق -بجوار صاله اللعاب الرياضيه   بملك/ ابراهيم علي احمد ابراهيم

181 - عصمت فتحى حفنى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1984 

ورقم قيد 34845    محل رئيسى  عن بيع حبوب وقشور وعلف الحيوان, بجهة محافظة اسوان السيل الريفي - 

خور عواضة بجوار جمعية ابناء نقادة  بملك/ صبرى نظير عفاش محمد

182 - منال عدلى جبره سرجيوس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1990 ورقم قيد 34846    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا ملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان 

شارع سعد زغلول - ممر علوب - بجوار السجل التجاري بملك / ايمان عدلى جبره سرجيوس

183 - ناصر مصطفى محمد مغازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1995 ورقم قيد 34847    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة اسوان طريق السادات - عمارات 

التأمين الهلية عمارة 7- ملك / مصطفي محمد مغازى

184 - سيد احمد حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2000 

ورقم قيد 34848    محل رئيسى  عن مخبز فينو, بجهة محافظة اسوان شارع كلية تربية بجوار مدرسة الصنايع   

بملك/ شريف محمد عبدالرحيم

185 - محمد خالد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2005 

ورقم قيد 34849    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة اسوان شارع السماد كوبري فاطمة الزهراء 

بملك / خالد قاسم امين حسنين

186 - حسين يسن محمد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2006 ورقم قيد 34850    محل رئيسى  عن بيع  ادوات منزلية, بجهة محافظة اسوان الكاجوج بجوار الجامع 

العتيق   بملك/ عمرو حسين يسن محمد

187 - ايه حمدى عبدالقادر كريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2010 

ورقم قيد 34851    محل رئيسى  عن بيع علفة وقشور, بجهة محافظة اسوان الكلح شرق دومارية بجوار مسجد 

ال البيت بملك / نفيسه عبدالرحيم عطيتو

188 - الحسن هشام ابوزيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2011 ورقم قيد 34852    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان ادفو قبلى ابوغلب - امام 

المسجد العتيق  بملك/ هشام ابوزيد اسماعيل

189 - سعدا بدرى عمران عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2013 ورقم قيد 34853    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

اسوان الغنيميه بجوار الجمعيه الخيريه   بملك/ اسامه عبدالعزيز بدري عمران

190 - سماح عبدالمنعم محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2020 ورقم قيد 34854    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار اعمال بحرية, بجهة محافظة اسوان اطلس شارع 

عثمان احمد امام الجمعية المصرية بملك / رمضان على ابراهيم على

Page 17 of 61 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

191 - منى نجار على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2021 ورقم 

قيد 34855    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة اسوان البيارة - بملك/ شاديه محمود بغدادى

192 - عبادى ادريس عبادى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2039 ورقم قيد 34856    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان العتمور قبلى    بملك/ ادريس 

عبادي سيد احمد علي

193 - اسلم نصر الدين احمد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2050 ورقم قيد 34857    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان قرية الكاجوج شارع محمود 

النجار    بملك/ سعده نور احمد عمر

194 - يحى عزالدين يسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2051 

ورقم قيد 34858    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان السوق التجارى امام بقالة ابو عداله بملك / 

الوحده المحليه لمركز ومدينه اسوان

195 - الشيماء سليم محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2053 

ورقم قيد 34859    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان العطوانى نجع المملحه - بجوار 

محطه الكهرباء بملك / مصطفى محمد عبده باشري

196 - عبده شحات يسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2063 

ورقم قيد 34860    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة اسوان العليقات الشطب - بملك/ ابوالحسن على 

نصر الدين

197 - محمود مصطفي محمود ابو المجد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2071 ورقم قيد 34861    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان - الكروم بحري  -خلف 

المطافى الجديده  بملك/ مصطفى محمود ابوالمجد احمد

198 - حسين عيد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2073 

ورقم قيد 34862    محل رئيسى  عن مكتب هندسى واستشارات هندسيه, بجهة محافظة اسوان شارع بور سعيد 

بجوار الجامع القبلى     بملك / عمر عنتر حنفى محمد

199 - اسلم محمد عبدالعزيز مدنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2079 ورقم قيد 34863    محل رئيسى  عن بيع وتجارة المواد الغذائية و المياة الغازية, بجهة محافظة اسوان ابو 

الريش الشيخ على بجوار المزلقان    بملك / ابراهيم حسن عمر محمد

200 - روفيده عبدالحافظ احمد عابدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2083 ورقم قيد 34864    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا )العمالة والكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة اسوان شارع المدارس بالعقار رقم 65    بملك / محمد احمد محمد كامل

201 - شريف ادريس عبدالحمن نقيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2087 ورقم قيد 34865    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة اسوان السيل -شارع عبدالمنعم رياض  

بملك/ عبدالمنعم دهب محمود حسنين

202 - محمد خلف ا محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2089 ورقم قيد 34866    محل رئيسى  عن تجاره حاصلت زراعيه وتركيب شبكات رى والصرف وتجاره 

المواد الزراعيه الخام, بجهة محافظة اسوان طريق السادات -العقاد خلف الجراد   بملك/ محمد محمود علم
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203 - شريفه بدري سليمان عمار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2090 

ورقم قيد 34867    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة اسوان البصيليه بحرى - المعماريه -شارع 

اللواء سامي   بملك / حفيظه فهمى محمدين

204 - زينب حسن احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2096 

ورقم قيد 34868    محل رئيسى  عن بيع علفة و قشور, بجهة محافظة اسوان الكلح غرب القاره - بملك/الحسين 

حافظ حسيب

205 - عبدا كمال الدين عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2101 ورقم قيد 34870    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة اسوان امتداد شارع البنك الهلى بملك 

/ كمال الدين عبدا محمد

206 - مهدي يونس سالم يونس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2104 

ورقم قيد 34871    محل رئيسى  عن بيع بقاله وتموين ودقيق بلدي, بجهة محافظة اسوان البحيره _ بجوار معهد 

ابو الحسن الشاذلي  ملك/ ورثه المرحوم يونس سالم يونس

207 - سحر محمد حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2105 

ورقم قيد 34872    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة اسوان شارع كورنيش النيل المسجد 

الجامع بملك روماى جرجس عيسى

208 - خالد محمد السنوسي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2110 

ورقم قيد 34873    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان البياره - 

امام مدرسه الفنيه   بملك / محمد السنوسى السيد محمد

209 - عويس سعدى احمد شبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2114 

ورقم قيد 34874    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكامله, بجهة محافظة اسوان شارع الكاجوج حى الزهور 

بجوار الشهر العقارى   بملك/ حمزه فخرى حسن

210 - مارى صبرى مجلع قديس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2115 

ورقم قيد 34875    محل رئيسى  عن ورشة ضبط طلمبات ورشاشات, بجهة محافظة اسوان المدينة الصناعية 

الجديدة بملك تامر نبيل صليب سليمان

211 - د غار عبدالمجيد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2120 ورقم قيد 34876    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان ابو سمبل السياحي قريه عبد القادر 

بملك عبد المجيد محمد عمر

212 - محمد عوض محمد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2129 ورقم قيد 34877    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة اسوان الغنيميه بجوار المسجد الكبير    بملك 

/ عوض محمد عوض ا محمد

213 - اندرو عادل رزق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2143 

ورقم قيد 34878    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ماعدا ) توريد العماله والكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة اسوان الرديسيه بحري - خور الزق   بملك/ بيتر عادل رزق سليمان

214 - مرتانا شحات روفائيل قديس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2145 ورقم قيد 34879    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) ماعدا العمالة و الكومبيوتر و النترنت (, بجهة 

محافظة اسوان الرديسية بحري خور الزق - بملك/ عادل رزق سليمان
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215 - طه محمود خليل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2152 

ورقم قيد 34880    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية و توريدات عمومية )ماعدا توريد العمالة و الكمبيوتر و 

النترنت (, بجهة محافظة اسوان الكلح شرق - الشيخ على بملك علوان علوان محمد محمود

216 - محمود محروس فريحى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2155 ورقم قيد 34881    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة اسوان وادي عبادي نمره 2    بملك / 

ابو الحسن محمد على

217 - اسماء خالد محمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2163 

ورقم قيد 34882    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان شرق عزبه معروف - النزل بملك 

/ صالح عبدالعال حسبو

218 - دعاء حسيبو زغلول مهلل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2164 

ورقم قيد 34883    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان الكلح غرب الكرنك     بملك / عبد 

الكريم سيد عبد البارى عبد الحليم

219 - احمد عبدالعال سمبو حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2166 

ورقم قيد 34884    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور, بجهة محافظة اسوان شرق عزبه معروف النزل بملك / 

محمد صالح عبدالعال

220 - عبدالعاطى على يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2169 ورقم قيد 34885    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور وبذور, بجهة محافظة اسوان بنبان بحري نجع 

العبابده  بملك/ عبدالعزيز على يوسف

221 - حمزه عبدالرحيم حمزه صالح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2175 ورقم قيد 34886    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير )ماعدا المواد المشعة و المواد ذات الطبيعة 

الشعاعية (, بجهة محافظة اسوان طريق السادات - خلف  الجراد   بملك / عبد الرحيم حمزه صالح

222 - اسلم الحسين عبدالغنى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2176 ورقم قيد 34887    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى واستشارات عقاريه ومقاولت عموميه, بجهة 

محافظة اسوان اطلس - بجوار مصنع الكول  بملك/ ناديه محمود احمد

223 - محمد غريب قاسم ياسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2184 

ورقم قيد 34888    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت شعبيه, بجهة محافظة اسوان حى العقاد عقار رقم 11 بجوار 

مدرسة السادات   بملك/ احمد محمد احمد محمد

224 - عسران السيد احمد عسران تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2186 

ورقم قيد 34889    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة اسوان السد العالى شرق مستعمرة المقاولون 

العرب   بملك / احمد محمود موسى احمد

225 - حسين محمود احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2190 

ورقم قيد 34890    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان السيل الريفي - شارع 2 بحري بجوار 

مسجد الحسين  بملك/ سعاد محمود عقل ابراهيم

226 - خالد عيد سيد احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2193 ورقم قيد 34891    محل رئيسى  عن بيع شنط حريمى, بجهة محافظة اسوان شارع ابطال التحرير - 

حارة كبيكى بجوار جامع الحج حسن  بملك/ عمر احمد محمد علي
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227 - مينا صبرى مجلع قديس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2202 

ورقم قيد 34892    محل رئيسى  عن ترزى بلدى )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان ترعه كيما 

شرق بملك / محمد يوسف محمد عبده

228 - احمد سليمان سيد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2209 

ورقم قيد 34893    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة اسوان شارع ابراهيم حسين بملك نادية احمد 

عليوى

229 - ادهم نوبى محمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2211 ورقم 

قيد 34894    محل رئيسى  عن ورشة اصلح وتجميع وتركيب رادييتير, بجهة محافظة اسوان الحمدية - طريق 

كوم امبو نصر النوبة  بملك/ سيد عبدالفتاح سيد حسن

230 - مصطفى احمد الصادق فراج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2217 

ورقم قيد 34895    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة اسوان تقسيم الورش بجوار الموقف   بملك / 

عمر مصطفى عوض ا عبدا

231 - سمير عبدالفتاح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2221 

ورقم قيد 34896    محل رئيسى  عن بيع علفة وقشور, بجهة محافظة اسوان البصيلية الوسطي البياض بجوار 

مسجد آل عبدالسلم بملك / اسلم عبدالفتاح احمد محمد

232 - عزيزه عبدالعزيز عبدالجليل يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2227 ورقم قيد 34897    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان السباعيه غرب - الشيخ تاج 

شارع حسنى مبارك  بملك/ احمد عبدالجواد احمد حسين

233 - كريمه امين محمد ادم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2228 ورقم 

قيد 34898    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان السباعية غرب - شارع حسنى مبارك   بملك / 

احمد عبد الجواد احمد حسين

234 - عمرو محمد الطيرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2235 

ورقم قيد 34899    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان قريه بلنه الشارع الرئيسى    

بملك / وليد محمد على حسن

235 - هناء نوبى حسين حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2239 

ورقم قيد 34900    محل رئيسى  عن ورشه خياطه ملبس )ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان 

شارع المحطه شارع نمره 9 بجوار مسجد عبدالجليل - بملك / زينب محمد على عبدالقادر

236 - زينب محمد محمود متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2242 

ورقم قيد 34901    محل رئيسى  عن خياطه ملبس )ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان شارع 

ابراهيم حسين بجوار مكتبه الوائل بملك / ابوالعباس عبدالكريم احمد حسن

237 - جيمي مفيد عبدالنور يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2245 ورقم قيد 34902    محل رئيسى  عن ورشه تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

اسوان السيل الريفى - شارع الحكماب بجوار محل عزب بملك / عماد عدلي موسي

238 - سيف النصر سعد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2253 ورقم قيد 34903    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة اسوان طريق الشيخ محمود - بجوار 

عطارة ابو بكر الصديق  بملك/ فايزة عبدالمنعم عباس شريف
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239 - ابراهيم احمد عبدالظاهر حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2261 ورقم قيد 34904    محل رئيسى  عن مخزن لبيع الخردة, بجهة محافظة اسوان قريه الكاجوج   بملك/  

رجب جمعه يس محمد

240 - محمد رضا محمد ابوحمده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2264 

ورقم قيد 34905    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان السكان الغربي بجوار مصنع السكر بملك / 

ابوبكر حسن محمد

241 - احمد السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2267 

ورقم قيد 34906    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان شارع 

التحرير - خلف مسجد النور   بملك / السيد احمد الرؤف على
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فروع الفراد

1 - ايليا باخوم عزيز سعيد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1173 ورقم قيد   10202  محل فرعى  عن  

مكتب وكيل فنانين  بجهة محافظة اسوان ارض ابو شوك شارع سور السكه الحديد   بملك/ عبدالغني محمد مجيد

2 - احمد محمد المين محمود عبدالراضى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1230 ورقم قيد   22558  محل 

فرعى  عن  توريدات عمومية ) ماعدا العمالة والكمبيوتر والنترنت ( وتشطيبات ومقاولت عامة  بجهة محافظة 

اسوان العباسية شارع ترعة برمل بالعقار رقم11 - بملك/ مصطفى احمد عبدا

3 - محمد اشرف محمد صابر  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1207 ورقم قيد   33552  محل فرعى  عن 

بيع مشروبات ومرطبات وتكااوى  بجهة محافظة اسوان طريق السادات مول اسوان امام استاد اسوان الرياضى بالدور 

الرضى محل رقم 1 بملك المحافظه

4 - محمد اشرف محمد صابر  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1209 ورقم قيد   33552  محل فرعى  عن 

بيع مواد غذائية واجبان  بجهة محافظة اسوان طريق السادات مول اسوان امام استاد اسوان الرياضى بالدور الرضى 

محل رقم 4 بملك محمد ابراهيم احمد حسين

5 - محمد اشرف محمد صابر  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1211 ورقم قيد   33552  محل فرعى  عن 

بيع حلويات شرقية وغربية  بجهة محافظة اسوان طريق السادات مول اسوان امام استاد اسوان الرياضى بالدور 

الرضى محل رقم 6 بملك اشرف محمد صابر ربيع

6 - حسين عبدا احمد قناوي  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1276 ورقم قيد   16531  محل فرعى  عن 

بيع سيارات مستعملة  بجهة محافظة اسوان ناحيه البصالى _ بملك/ السايح محمود احمد

7 - حمدى عبدالحميد احمد على  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1350 ورقم قيد   7249  محل فرعى  عن 

كافتيريا لتقديم الماكولت والمشروبات  بجهة محافظة اسوان كورنيش النيل امام مدريه المن اسوان   بملك/ اداره 

املك الدوله الخاصه

8 - خالد سيد احمد موافي  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1345 ورقم قيد   9502  محل فرعى  عن تعبئه 

مواد غذائية وسكر وارز وبقوليات يدوى  بجهة محافظة اسوان شارع عزبه حجاجى   بملك/ هناء سيد احمد موافى

9 - عواطف عوض احمد نافع  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1325 ورقم قيد   21561  محل فرعى  عن 

ورشه نجارة وصناعه الموبيليا من الخشب  بجهة محافظة اسوان العرماني شارع عبده كعوان مفرع من شارع 23 

يوليو امام امن الدوله  بملك/احمد حمدان احمد عبدالقادر

10 - ركابيه بازيد احمد حسن  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1353 ورقم قيد   6780  محل فرعى  عن 

منحل لنتاج وبيع عسل النحل  بجهة محافظة اسوان ادفو - وادي الصعايده - قريه اليمان بملك / محمود حسين احمد 

يوسف

11 - شكر ا نصيف مجلع جندي  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1402 ورقم قيد   22867  محل فرعى  

عن تجاره احذيه  بجهة محافظة اسوان القيساريه -   بملكه

12 - ملك رياض قديس خليل  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1447 ورقم قيد   20682  محل فرعى  عن 

ورشة موبيليات  بجهة محافظة اسوان المسله - خلف الحميات   بملك/ عماد اسحاق زكي بدوي

13 - ملك رياض قديس خليل  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1449 ورقم قيد   20682  محل فرعى  عن  

معرض موبيليا  بجهة محافظة اسوان مطلع المحموديه - بجوار البنزينه   بملك/ كنيسه الملك ميخائيل

14 - محمود سيد ابوالوفا سليمان  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1439 ورقم قيد   27177  محل فرعى  

عن  بيع علفه وقشور  بجهة محافظة اسوان الحباري ساحل الخولي   بملك/ سيد ابوالوفا سليمان

15 - فتحيه جاد الرب احمد حسن  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1461 ورقم قيد   29194  محل فرعى  

عن  بيع أدوات منزلية  بجهة محافظة اسوان العتمور بحرى- شارع مدرسة البتدائية   بملك/ ضيفى حسن سيد حسين

16 - هارون على حسن على  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1490 ورقم قيد   34254  محل فرعى  عن  

تجارة السبائك والمعادن المصكوكة  بجهة محافظة اسوان وادى عبادى  بملك/ محمد السعيد احمد محمد
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17 - ابانوب جمال بخيت بشاى  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1575 ورقم قيد   3262  محل فرعى  عن 

ورشة تفصيل ملبس ) ماعدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة اسوان خلف مساهمة البحيره خلف عمارات بداية  

بملك/ حكيمه مختار محمد مصطفى

18 - ابراهيم محمد عباس حماد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1580 ورقم قيد   23626  محل فرعى  

عن معرض تكاتك  بجهة محافظة اسوان حى الزهور -  تقسيم الورشة - بملك / محمد خليفة زيدان

19 - محمود سمير كامل ابوالحمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1571 ورقم قيد   33980  محل فرعى  

عن مخزن لبيع القطان  بجهة محافظة اسوان المحمودية بجوار مسجد السلم بملك / محمد لبيب يوسف

20 - احمد شعبان محمد احمد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1729 ورقم قيد   22571  محل فرعى  عن  

تجاره الحبوب والغلل  بجهة محافظة اسوان البصيليه بحري - القنان بملك / مصطفي شعبان محمد احمد

21 - دعاء عطا قاسم محمود  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1823 ورقم قيد   14626  محل فرعى  عن 

مكتبه وبيع خردوات )بدون تصوير مستندات(  بجهة محافظة اسوان الرديسيه قبلي - الفوزه - بملك/ هبه احمد عبدالدايم

22 - طارق حافظ عبدالعظيم محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1885 ورقم قيد   34661  محل فرعى  

عن مخزن لبيع بقالة  بجهة محافظة اسوان العباسية عزبة العرب    بملك / حافظ عبد العظيم محمد ادم

23 - محمد مرتضى محمود محمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1938 ورقم قيد   12399  محل فرعى  

عن تربية مواشى لبيع اللبان  بجهة محافظة اسوان ادفو بحرى_ العوضلب  بملك/ المير محمد انور شحات

24 - هانى سعد عطية خله  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1947 ورقم قيد   24161  محل فرعى  عن 

مغسله سيارات  بجهة محافظة اسوان شارع الغازات المدينه الصناعيه القديمه   بملك/ورثه محمد عبدا ابراهيم

25 - كرم ظريف شحاته شفيق  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1994 ورقم قيد   3905  محل فرعى  عن  

عنبر لتربية وبيع دواجن  بجهة محافظة اسوان البراديس _ بجوار السلخانة   بملك/ حزين جابر خلف

26 - حماده سعدا محمد ابراهيم  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2189 ورقم قيد   9420  محل فرعى  

عن مخزن بيع مواد غذائية  بجهة محافظة اسوان كيما - عزبه المرشح خلف الترعه بملك / صفاء على عبدالمتعال

27 - حماده سعدا محمد ابراهيم  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2198 ورقم قيد   9420  محل فرعى  

عن مخزن لبيع المواد الغذائية  بجهة محافظة اسوان الصداقة القديمة - خلف الجنينة بملك / عبدالغنى محمد رفاعى

28 - حماده سعدا محمد ابراهيم  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2183 ورقم قيد   9420  محل فرعى  

عن يضاف الى النشاط / بيع بقالة  بجهة محافظة اسوان الصداقة القديمة الشلل  عمارات اولى بالرعاية بملك / خالد 

حسين محمد يس سلمة

29 - محمود جمعه جبر حسن  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2142 ورقم قيد   14107  محل فرعى  عن 

ورشة تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة اسوان ادفو قبلى النخل _ بجوار نادى النخل  بملك/ 

محسن حسن بين احمد
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قيود الشركات

1 - ورثه محمد المنسي عوض شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

1431 ورقم قيد  34730    مركز عام  عن اعمال المناجم والمحاجر والتعدين  بجهة محافظة اسوان شرق 

البندر شارع 3   بملك / اشرف محمد المنسي عوض

2 - ورثه اسحق عبدالرسول عبدالنبى شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

1454 ورقم قيد  34733    مركز عام  عن بيع ادوات صحيه وحدايد وبويات والعدد  بجهة محافظة اسوان 

شارع المرداب - امام محلت الشريف  بملك / اسحق عبد الرسول عبد النبي

3 - ورثة المرحوم يونس عبدالحافظ حامد شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    1711 ورقم قيد  34787    مركز عام  عن مخبز بلدي  بجهة محافظة اسوان نجع الكنوز - حوض 

الجيجر رقم 46 بملك / ورثه يونس عبد الحافظ حامد

4 - عزت محمد عزت وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

1743 ورقم قيد  34794    مركز عام  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات ( وبيع ادوات مدرسيه  بجهة 

محافظة اسوان شارع السماد مدخل كيما بملك / نجيه محمود احمد

5 - ورثه ايهاب عزالدين احمد طه شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

1852 ورقم قيد  34817    مركز عام  عن بيع نظارات طبيه وشمسيه  بجهة محافظة اسوان شارع ابطال 

التحرير بجوار ساحه المدينه  بملك / مركز شباب مدينه اسوان

6 - ورثه طارق على حمدان شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    1975 

ورقم قيد  34842    مركز عام  عن بيع علفة وقشور  بجهة محافظة اسوان الخرازة -بجوار مسجد النصر  

بملك / علي حمدان حسين

7 - ورثه اقبال علي درويش شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2099 

ورقم قيد  34869    مركز عام  عن اداره المقهي المعروف باسم كافتيريا ام كلثوم بميدان المحطه باسوان ملك 

المرحوم ) سعد الدين محمد ابو العنين ( رقم 83 بمدينه اسوان وتقديم الماكولت والمشروبات بارده وساخنه  

بجهة محافظة اسوان 83 ميدان المحطه بملك / ورثه المرحوم سعد الدين محمد ابو العنين

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - شاديه احمد طه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11694 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  1313 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

2 - فهمى سيد فهمى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13706 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع  4833 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

3 - احمد حسان اصولى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   22532 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع  6643 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

4 - احمد حسان اصولى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   22532 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  7322 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

5 - احمد حمدى نصر الدين قرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28463 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

8962 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

6 - فاطمه حسن عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1154 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع  1288 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

7 - ابو القاسم حسين محمد عبد الراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22876 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع  

7258 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

8 - حماده رفاعى ركابى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25107 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع  3360 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

9 - حسين سيد حسين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26952 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  6602 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

10 - علء سيد حسين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   28982 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  9737 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

11 - سعديه جمعه احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   31929 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  3715 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

12 - ناهد خليل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   32897 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  6765 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

13 - محمد خلف عبدا قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7633 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع  3349 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

14 - اسماء محمد بسطاوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   14949 قيد فى 07-02-2019 برقم ايداع  740 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

15 - سوميه عبدالرحيم عبدالصادق عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26372 قيد فى 19-08-2021 برقم 

ايداع  5669 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

16 - محمد محمود اسماعيل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28157 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

8513 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

17 - صالح على حماد مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   28977 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  9727 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

18 - لقيه نجار رمضان علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31312 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  2424 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

19 - منى محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   32941 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع  6908 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

20 - امل عبدالكريم حسين احمد صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   11889 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع  

1626 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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21 - مصطفى اسماعيل مصطفى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13320 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع  

4179 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

22 - احمد محمد باشا محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   15339 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  

1387 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

23 - سيد محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15671 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع  1961 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

24 - عفاف احمد عبدالحميد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26822 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  

6383 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

25 - ياسر صفوت محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31582 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  3015 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

26 - شعبان محمود عبدالجليل معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   34427 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع  

11441 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

27 - حسن الشاذلى رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2705 قيد فى 27-11-2014 برقم ايداع  1775 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

28 - يوحنا اسكندر سليمان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17129 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  

4453 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

29 - ابو المجد محمود سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17661 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

5415 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

30 - هيثم ابوالعل محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20246 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  2854 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

31 - احمد محمد احمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23149 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  7744 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

32 - احمد محمد احمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23149 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  5576 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

33 - قاسم محمد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23309 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  8038 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

34 - حنان محمود محفوظ عوض جبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23905 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع  

1075 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

35 - كامل قاسم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26189 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  5375 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

36 - محمود عبدالنبي السايح عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27597 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

7642 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

37 - محمود احمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30444 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  501 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

38 - مارينا مجدي منير سدره  تاجر فرد سبق قيده برقم   31063 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  1870 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

39 - علي عطيه ابراهيم معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   32938 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع  6891 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

40 - احمد عامر محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33562 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع  

8641 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

41 - كرستين ثروت وديع عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16565 قيد فى 17-07-2019 برقم ايداع  3565 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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42 - حمدى على احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17925 قيد فى 07-11-2019 برقم ايداع  5873 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

43 - زينب محمد فتحى طاهر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18027 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع  

6062 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

44 - عبير عبدالحفيظ محمد الزعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   27379 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  

7306 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

45 - خالد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28440 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  8930 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

46 - خالد مسلم اسماعيل محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29979 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

11252 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

47 - سميره نعيم عطاا واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8316 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع  270 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

48 - هناء عطيه محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18981 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع  537 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

49 - حسين على عبيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   22921 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  7331 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

50 - احمد مغازى القاضى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25820 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع  4713 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

51 - عبدالرحيم محمد عثمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26632 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

6067 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

52 - اشرف رمضان عبدالظاهر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26954 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  

6605 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

53 - محمود عاطف فتحى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2688 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع  

1756 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

54 - محمود عاطف فتحي عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2688 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  

6627 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء  هذا السجل نهائيا

55 - بثينه صالح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14167 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع  5504 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

56 - ايمن عبدالموجود البدرى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14647 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

3122 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

57 - عبدالمسيح سيداروس فلتاوس العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20587 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  

3402 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

58 - ايمن عبد المنعم على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22166 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع  5969 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

59 - محمد عبده رمضان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   29321 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

10241 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

60 - اسماء عبدالحميد موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   30127 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

11504 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

61 - احمد اسماعيل محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4372 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع  1805 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

62 - ايه عبد الباسط مصطفى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17575 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع  

5244 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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63 - طه سرى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17865 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع  5775 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

64 - شيماء محمود محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19044 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  672 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

65 - حنان بكر حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19071 قيد فى 29-01-2020 برقم ايداع  719 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

66 - شريف عبدالرحيم فتحى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   26803 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

6348 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

67 - حمدي عبد الحافظ سالمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29980 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

11253 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

68 - علء عبيدان جلل سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32110 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  4481 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

69 - امينه رمضان الصديق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34633 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع  926 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

70 - احمد موسى ابو الوفا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   462 قيد فى 14-07-2013 برقم ايداع  500 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

71 - مرثا اسحاق رياض نان  تاجر فرد سبق قيده برقم   11300 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع  675 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

72 - نهله محمد توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17229 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع  138 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

73 - سحر على موسى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21982 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  5674 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

74 - مشيره عبدالمنعم محمود طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   13637 قيد فى 08-11-2018 برقم ايداع  4723 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

75 - ربيعه حسن نادى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24780 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  2726 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

76 - عصام محمد الضوى عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25498 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  

4124 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

77 - ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   29049 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

9829 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

78 - اسماعيل عوض اسماعيل ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   3747 قيد فى 06-05-2015 برقم ايداع  

1005 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

79 - اشرف بصرى حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12880 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  3464 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

80 - علء الدين مصطفى عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17824 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع  

5701 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

81 - احمد علء كمال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   24702 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع  7940 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

82 - هاله محمد سلطان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   28123 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  8460 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

83 - عمران لطفي عبدالحفيظ مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30755 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع  

1244 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاءهذا السجل نهائيا
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84 - رمضان رضى امين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3601 قيد فى 19-04-2015 برقم ايداع  

817 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذاالسجل نهائيا

85 - سلوى واصف نظير عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9236 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع  1674 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

86 - محمد عوض ا موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12332 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع  

2502 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

87 - احمد عبد العال على عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21491 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع  

4862 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

88 - مديحه محمد بكير مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21574 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  4996 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

89 - جمال احمد اسماعيل السيد الهايش  تاجر فرد سبق قيده برقم   22072 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

5815 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

90 - الطيب الطاهر محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   23276 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  7982 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

91 - زين العابدين امين سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33231 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع  

7681 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

92 - فاطمة محمد حمد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6961 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع  2332 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

93 - رمضان محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13819 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع  4988 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

94 - هيثم جمال على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   13821 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع  4990 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

95 - فاطمه ابراهيم مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15479 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  

1624 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

96 - عادل احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   15772 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع  2127 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

97 - سامى سعيد عبد الوهاب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   19415 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  

1311 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

98 - داود محمد فتح الدين محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   20840 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  

3785 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

99 - محمد علي محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29476 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  10478 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

100 - عزت ربيع حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32127 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  4506 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

101 - رانيا احمد امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33054 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع  7188 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

102 - احمد مهدى سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10235 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع  3224 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

103 - احمد منصور حسبو عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12793 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع  

3318 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

104 - منى محمد زكريا بسطاوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13278 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع  

4119 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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105 - هاجر سعيد عبدالعاطي مغربي  تاجر فرد سبق قيده برقم   28932 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

9648 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

106 - مصطفي ابوالفضل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29551 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

10608 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

107 - مشيره سيد على عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30548 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  713 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

108 - اميره حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31997 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  3851 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

109 - فاطمه على حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2625 قيد فى 18-11-2014 برقم ايداع  1678 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

110 - محمد جاد علي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   10931 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع  107 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

111 - زكريا عبدالرسول حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17590 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع  

5280 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

112 - يوسف عادل منير بربري  تاجر فرد سبق قيده برقم   17633 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع  5360 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

113 - احمد شوقى ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   18326 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  6550 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

114 - ثناء منير سليمان موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18431 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع  6753 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

115 - فاطمه يوسف محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18689 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع  40 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاءهذا السجل نهائيا

116 - علء صبري محمد حساني  تاجر فرد سبق قيده برقم   29085 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

9884 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

117 - عمر محمد عبدالكريم ابوعشري  تاجر فرد سبق قيده برقم   31179 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  

2149 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

118 - طارق محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32460 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع  5428 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

119 - محمود عبد الشافي محمود جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32631 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع  

5889 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

120 - اسراء جمال عوض ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6159 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع  

1137 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

121 - سامى نظير فرح نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم   14463 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع  5952 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

122 - غانم طه احمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   15109 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  1004 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

123 - احمد عبد الحارث عبد العزيز مسلوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   16991 قيد فى 21-08-2019 برقم 

ايداع  4229 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

124 - حسن محمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18544 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع  6950 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

125 - خالد مصطفى احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   21526 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع  

4911 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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126 - كامل محمد علي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26205 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  9961 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

127 - كيرلس ايمن واصف سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   34089 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع  

10208 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

128 - بيتر فكتور جرجس بساده  تاجر فرد سبق قيده برقم   22869 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  849 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

129 - صفاء مصطفى اسماعيل قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22923 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  

7337 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

130 - احمد رضا محمد بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23759 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  798 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

131 - ابوالحسن عبد الكريم دردير الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27023 قيد فى 14-09-2021 برقم 

ايداع  6732 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

132 - علء عبدالعزيز محمد خير نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27290 قيد فى 26-09-2021 برقم 

ايداع  7160 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

133 - فتحيه جاد الرب احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29194 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

10059 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

134 - فتحيه جاد الرب احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29194 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع  

1461 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

135 - احمد على عبدالشافى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29604 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

10679 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

136 - رجب عبد الحافظ على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31220 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2227 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

137 - ناجح بولس يوسف باخوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33068 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع  7223 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

138 - احمد عصام عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   33829 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع  

9398 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

139 - محمود سمير كامل ابوالحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33980 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع  

1571 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

140 - طه علي طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34334 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع  11105 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

141 - خليل ابراهيم خليل علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   3822 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع  7528 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء النحل التابع للستغناء

142 - جرجس سمير فهيم معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   23334 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  30 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

143 - خالد زكريا محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24495 قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع  2186 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

144 - محمود فتحى عبدالعظيم وداعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   24612 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع  

2416 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

145 - سعيد راضى العبد حمدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   24802 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع  2771 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

146 - محمد صالح خليل صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   26995 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  6688 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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147 - ابوالحسن ربيع احمد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28362 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

8822 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

148 - ارميا مجدى نظير عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   29324 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  10245 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

149 - عزه العربى محمد معيزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29487 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

10493 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

150 - احمد محمد حسن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   30235 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  114 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

151 - احمد ربيع احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32007 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  3873 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

152 - ناصر عبدالرحيم محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4989 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع  

2609 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

153 - ربيع احمد عبدالظاهر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7442 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع  

3053 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل نم الغاء هذا السجل نهائيا

154 - غسان ابراهيم حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8588 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع  680 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

155 - محمد جمعه زيدان خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   9432 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع  1992 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

156 - كامل على ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20161 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع  2735 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

157 - محمد كمال احمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   27087 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

10093 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

158 - محي الدين حسن بخيت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28761 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

9406 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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رأس المال

1 - ايمن احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8987 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع   1295 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - عبدالرحيم محمود عبدالفتاح عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   34505 قيد فى 10-01-2023 برقم ايداع   

302 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

3 - صفاء عامر عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   9482 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع   2071 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

4 - عياد سامى غالى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   12524 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع   2835 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

5 - احمد بهاء الدين على قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   8312 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع   4362 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - اسماء شعبان على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   10666 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع   3955 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - بيتر حلمي يوسف بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم   34233 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع   10745 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

8 - احمد بهاء الدين على قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   8312 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع   5251 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - شكرا نصيف مجلع جندى تاجر فرد سبق قيده برقم   22867 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   7246 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - خالد سليمان عبدالظاهر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31506 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   

2843 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - مها جمعه محمد  حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   33399 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع   8169 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

12 - محمود سيد ابوالوفا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   27177 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع   6980 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

13 - محمود فوزي محسب حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   15954 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع   2415 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

14 - الشيماء علء الدين مصطفى مصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   34698 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع   

1234 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

15 - محمد جمال قناوى عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   34699 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع   

1236 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

16 - عبدالرحيم ابوبكر عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   7990 قيد فى 14-12-2016 برقم ايداع   

3888 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - سعيد عبدالنعيم سعيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   29940 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   11194 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - نهله محمد توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   17229 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   4672 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - وفاء محمد مصطفى محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم   2249 قيد فى 31-08-2014 برقم ايداع   1220 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - هدرا روبيل واصف سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم   3763 قيد فى 10-05-2015 برقم ايداع   1023 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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21 - صفاء زكى بخيت على تاجر فرد سبق قيده برقم   13465 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع   4441 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - محمد عرفه فهمي بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم   31462 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع   2764 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

23 - محمد حسن حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19670 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع   1797 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - ابراهيم رفعت رزق ا ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   20114 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع   

2653 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

25 - حنان هدرة صدقي بيباوي تاجر فرد سبق قيده برقم   33266 قيد فى 01-09-2022 برقم ايداع   7779 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

26 - حسن ثابت حسن حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   10522 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع   3715 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - سعديه احمد بسطاوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16369 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع   3210 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - علء بدر السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   18874 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع   352 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - اسامه عبد الحميد حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   21614 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع   

5074 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

30 - عرب صابر عرب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21789 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع   5367 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

31 - ايمن ابراهيم عبد الباقي ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   29648 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   

10747 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

32 - يمنى فاروق عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم   2398 قيد فى 30-09-2014 برقم ايداع   1399 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - احمد سليمان حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   19163 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع   857 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - اسلم مصرى هللى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   24537 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع   

2259 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

35 - ساره حساني احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   33998 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع   9911 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

36 - حماده سعدا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   9420 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع   1973 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - احمد صالح محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   17059 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع   4346 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - جامع رفاعي احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   32169 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع   4575 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - مصطفى محمود حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم   6319 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع   1362 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - فوزي خالد صادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31805 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   3459 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

Page 35 of 61 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

العناوين 

1 - ايمن احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8987 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع    1295 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الكلح شرق الشيخ علي بجوار المسجد العتيق   

بملك/ احمد محمود احمد

2 - رقيه حمدى تقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27260 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    7120 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الخزان شرق الكرور - بجوار مستشفى مطاوع 

- ملك / فوزيه احمد محمد محمود

3 - صفاء عامر عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9482 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع    2071 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوبري الناصريه - بجوار جامع الناصريه    

بملك/ احمد محمد السانوسي

4 - زينب حجازي عبدالهادي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9595 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع    

2249 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان امتداد حى العقاد - عماره 115 - 

بملك / حجازى عبد الهادى محمد

5 - ايليا باخوم عزيز سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10202 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    3176 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ارض ابو شوك شارع سور السكه الحديد   

بملك/ عبدالغني محمد مجيد   بنشاط/ مكتب وكيل فنانين

6 - حسام الدين عبد المنعم مغازى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    17696 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

5473 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حي الزهور شارع الوابورات بملك 

/ محمد محمد المير احمد

7 - احمد محمد المين محمود عبدالراضى تاجر فرد سبق قيده برقم    22558 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

6704 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العباسية شارع ترعة برمل بالعقار 

رقم11 - بملك/ مصطفى احمد عبدا  بنشاط/ توريدات عمومية ) ماعدا العمالة والكمبيوتر والنترنت ( 

وتشطيبات ومقاولت عامة

8 - احمد سلمة بدوى الصحابى تاجر فرد سبق قيده برقم    27661 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

10532 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان طريق السادات عمارات التامين 

الهلية رقم 8 بملك محمد عبدالفتاح محمد

9 - محمد اشرف محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    33552 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع    8607 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان طريق السادات مول اسوان امام استاد 

اسوان الرياضى بالدور الرضى محل رقم 4 بملك محمد ابراهيم احمد حسين ) بنشاط بيع مواد غذائية واجبان (

10 - محمد اشرف محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    33552 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع    8607 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان طريق السادات مول اسوان امام استاد 

اسوان الرياضى بالدور الرضى محل رقم 6 بملك اشرف محمد صابر ربيع ) بيع حلويات شرقية وغربية (

11 - محمد اشرف محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    33552 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع    8607 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان طريق السادات مول اسوان امام استاد 

اسوان الرياضى بالدور الرضى محل رقم 1 بملك المحافظه ) بنشاط بيع مشروبات ومرطبات وتكااوى(

12 - نهله محمد عبد القادر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    8031 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع    

3947 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ارض ابو شوك حى غرب   بملك/ 

اشرف طلعت محمد عبدا

13 - ظريف برسي ذكري سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    13353 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    2936 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان وادي الصعايده - قريه الشهامه   بملك/ 

ابواليمين جريس درياس جريس
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14 - حسين عبدا احمد قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    16531 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    3515 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان التوفيقيه  بملك/محمد علي مصطفي

15 - حسين عبدا احمد قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    16531 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    3515 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ناحيه البصالى _ بملك/ السايح محمود 

احمد  بنشاط/ بيع سيارات مستعملة

16 - محمود احمد ابازيد مكي تاجر فرد سبق قيده برقم    33816 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع    9445 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان السيل بجوار كشرى مرمريه - شارع 4 - 

بملك / ست محمد حسانين احمد

17 - بيتر حلمي يوسف بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم    34233 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    10745 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع الجمهوريه - بملك/ جمالت يوسف 

حسنين شاهين

18 - حمدى عبدالحميد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    7249 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    2768 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع المحكمه القديمه - بملك/ صلح 

الدين عبدالسلم حامد

19 - حمدى عبدالحميد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    7249 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    2768 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كورنيش النيل امام مدريه المن اسوان   

بملك/ اداره املك الدوله الخاصه بنشاط / كافتريا لتقديم الماكولت والمشروبات

20 - خالد سيد احمد موافي تاجر فرد سبق قيده برقم    9502 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    2096 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع عزبه حجاجى   بملك/ هناء سيد احمد 

موافى

21 - عامر سيد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    19665 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع    1784 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع مصنع السكر - بملك / محمد سيد 

على

22 - عواطف عوض احمد نافع تاجر فرد سبق قيده برقم    21561 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع    4971 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العرماني شارع عبده كعوان-متفرع من23 

يوليو امام امن الدوله   بملك/ ايمان مسلم اسماعيل

23 - عواطف عوض احمد نافع تاجر فرد سبق قيده برقم    21561 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع    4971 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العرماني شارع عبده كعوان مفرع من 

شارع 23 يوليو امام امن الدوله  بملك/احمد حمدان احمد عبدالقادر -بنشاط/ورشه نجاره

24 - احمد جاد المولى بدرى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    22481 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

6545 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حاجر البلليص - بملك / كمال 

عثمان شحات

25 - محفوظ عياد انيس عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم    22989 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع    

7449 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الرديسيه بحرى _ عزبة معروف 

_ بملك/ ثروت رياض جرس

26 - ركابيه بازيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    6780 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع    2054 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - وادي الصعايده - قريه اليمان بملك 

/ محمود حسين احمد يوسف بنشاط / منحل لنتاج وبيع عسل النحل

27 - شكرا نصيف مجلع جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    22867 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

7246 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اللبان - خلف الشونه بملك / 

جاكلين بطرس سعيد
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28 - شكرا نصيف مجلع جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    22867 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

7246 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان القيساريه -   بملكه   بنشاط / 

تجاره احذيه

29 - عبدالقادر احمد ابراهيم حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    25344 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    

3816 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الرقبه - قطعه رقم2 حوض الدواتر 

-  بملكه

30 - اسلم سيد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25642 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    4352 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المحمودية عمارات القاهرة  بملك/ محمد 

حسين حسام محمد

31 - احمد صلح احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33938 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع    9722 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - العتمور قبلي - بملك / احمد عبد 

الرؤوف احمد محمد

32 - ملك رياض قديس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    20682 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    3544 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المسله - خلف الحميات   بملك/ عماد 

اسحاق زكي بدوي  بنشاط/ورشه موبيليات

33 - ملك رياض قديس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    20682 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    3544 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان مطلع المحموديه - بجوار البنزينه   بملك/ 

كنيسه الملك ميخائيل    بنشاط/ معرض موبيليا

34 - محمود سيد ابوالوفا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    27177 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

6980 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الحباري ساحل الخولي   بملك/ سيد 

ابوالوفا سليمان    بنشاط/ بيع علفه وقشور

35 - رضا راغب عبدالمسيح عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    1802 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

686 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المدينه الصناعيه القديمه بجوار 

مسجد الصالحين    بملك/ راغب عبدالمسيح عبدالملك  بنشاط/ ورشه نجاره

36 - ايمن عبدالموجود البدرى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    14647 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

184 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حاجر البصيليه بحري نجع ابو 

عمرو بملك / محمد عبد الموجود البدري مرسي

37 - ايمن عبدالموجود البدرى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    14647 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

184 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

3122 لسنه 2020 للستغناء

38 - جابر عبد السلم كرار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29017 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

9788 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كلح غرب - الحجاجره غرب     

بملك/عبدالسلم عبدالعزيز محمد

39 - فتحيه جاد الرب احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    29194 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    

10059 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العتمور بحرى- شارع مدرسة 

البتدائية   بملك/ ضيفى حسن سيد حسين  بنشاط/ بيع ادوات منزلية

40 - هارون على حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    34254 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    10825 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان وادى عبادى  بملك/ محمد السعيد احمد 

محمد  بنشاط/ تجارة السبائك والمعادن المصكوكة

41 - ابانوب جمال بخيت بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    3262 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع    393 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان خلف مساهمة البحيره خلف عمارات بداية  

بملك/ حكيمه مختار محمد مصطفى  بنشاط/ ورشة تفصيل ملبس
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42 - شريف جمال محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17740 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    5546 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان مطلع الصداقة الجديدة عقار رقم 303 

بملك / عبدالوهاب سليم مرسي

43 - ايمن محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21012 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    4064 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شرق الدقاديق بجوار مدرسه عثمان بن 

عفان العداديه   بملك/ محمود احمد محمد

44 - ابراهيم محمد عباس حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    23626 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    582 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حى الزهور -  تقسيم الورشة - بملك / 

محمد خليفة زيدان بنشاط ) معرض تكاتك (

45 - رجاء رجب عبدالمعطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28659 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

9243 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البصيليه الوسطه الزعيرات   

بملك/ فاطمه محمود احمد اسماعيل

46 - سعيد عبدالنعيم سعيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    29940 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

11194 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البيصلية بحرى نجع الحامى 

بملك عبد الراضى رزق سالم

47 - محمود سمير كامل ابوالحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33980 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    

9837 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المحمودية بجوار مسجد السلم 

بملك / محمد لبيب يوسف بنشاط )مخزن لبيع القطان (

48 - على صالح عوض ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    1648 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    3701 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الرديسيه بحري العدوه   بملك/ مصطفى 

صالح عوض ابراهيم

49 - محمود فوزي محسب حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    15954 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع    

2415 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع التحرير بجوار التامينات  

بملك/ محمد سيد رمضان

50 - علء عبدالحفيظ حسين حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    16237 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    

530 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المدخل الصحراوي الغربي - 

بالغنيميه - بملك / شادلي سعدي صالح حسنين

51 - نهله محمد توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17229 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    4672 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 138   

بتاريخ 2023/1/4

52 - صلح سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34312 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع    11034 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الكلح غرب - كوم المير امام مصنع السكر  

بملك / حسن رضوان محمد

53 - البرت صبرى يوسف بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم    3051 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    143 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المدينة الصناعية الجدبدة وحدة 43 عنبر 

رقم 46  بملك/ اسلم موسى محمد احمد

54 - احمد عبدالناصر قاسم خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم    4128 قيد فى 22-06-2015 برقم ايداع    

1483 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع ابطال التحرير عمارة مصر 

للتامين الدور الثانى - بملك /محمود محسن دمرداش

55 - اسماعيل عبدا محمود الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    12781 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    

8506 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - سلوا بحرى  شارع 

السوق امام النقطة -ملك/ سيد مصطفى عبدالمجيد
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56 - عمرو شحات علي محسب تاجر فرد سبق قيده برقم    27899 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

8138 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الكشاف بحري مدرسة اللغات بملك 

/ ورثة شحات على محسب

57 - اشرف على محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    29247 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

10139 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العدوه شرق بملك جبران عبيد ا 

حامد

58 - هشام احمد محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    31782 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    3407 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الرمادي قبلي الغواليه  بملك/ احمد محمود 

طاهر علي

59 - احمد محمد دردير ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم    32043 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    4357 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الحصايا شارع حسين ابوزيد   بملك/ 

ناصر محمد رمضان علم

60 - سيد على رشوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32495 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع    5512 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع متفرع من شارع التحرير القيصريه 

محل تجارى بالدور الثانى علوى بملكه

61 - مرسا وليم كيرلس بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    34583 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع    669 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان القيساريه - بملك / قديس روفائيل شنودة

62 - احمد شعبان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22571 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    6721 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البصيليه بحري - القنان بملك / مصطفي 

شعبان محمد احمد بنشاط / تجاره الحبوب والغلل

63 - احمد علء كمال حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    24702 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع    2574 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 7940 

لسنه 2022 للستغناء

64 - طارق يوسف الطيب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    30178 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    16 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع البحر   بملك/ عمرو فوزي حسين 

علي

65 - عوض السيد عبد اللطيف السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    30538 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المدينة الصناعية الجديده -وحدات 

الصناعية رقم )11( ) أ ( بملك / اكرام رمضان احمد مرسي

66 - عياد سامى غالى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    12524 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع    2835 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان خور الزق بجوار كنيسه الملك ميخائيل   

بملك/ فاطمه عبدالفتاح احمد عبدالقادر

67 - دعاء عطا قاسم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    14626 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    151 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الرديسيه قبلي - الفوزه - بملك/ هبه احمد 

عبدالدايم   بنشاط/ مكتبه وبيع خردوات)بدون تصوير مستندات(

68 - محمد عبد الراضى عبد الجواد على تاجر فرد سبق قيده برقم    24342 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

1901 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الحصايا بجوار مدرسه احمد ماهر  

بملك / علء محمد محمود

69 - نجلء محمود صديق مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    34402 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

11343 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع ابطال التحرير - فرست 

مول -محل رقم12   بملك / محمد بربري محمد
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70 - دميانه سعد الياس بشير تاجر فرد سبق قيده برقم    4243 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع    1642 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الشيخ هارون_ بجوارالذاعة بملك/ 

ابراهيم سليمان حسن

71 - احمد محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    27287 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    7157 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البياره -حوض 12    بملك/ احمد صلح 

محمد علي

72 - ياسمين عبدالحافظ سليمان عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    34357 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع    11157 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع السوق خلف 

النادى الزراعى بملك ياسر مسكين ابراهيم

73 - طارق حافظ عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34661 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العباسية عزبة العرب    بملك / 

حافظ عبد العظيم محمد ادم  بنشاط/ مخزن لبيع بقالة

74 - محمد مرتضى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12399 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    

2606 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو بحرى_ العوضلب  بملك/ 

المير محمد انور شحات بنشاط/ تربية مواشى لبيع اللبان

75 - هانى سعد عطية خله تاجر فرد سبق قيده برقم    24161 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    1578 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع الغازات المدينه الصناعيه القديمه   بملك/

ورثه محمد عبدا ابراهيم  بنشاط/ مغسله سيارات

76 - صبيح لطفى ناشد مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم    34554 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    534 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان السكان الغربي - امام مدرسة الصنايع ملك 

/لطفي ناشد مجلع

77 - كرم ظريف شحاته شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    3905 قيد فى 26-05-2015 برقم ايداع    1195 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البراديس _ بجوار السلخانة   بملك/ حزين 

جابر خلف

78 - احمد حسين عبدالمجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20688 قيد فى 14-02-2021 برقم ايداع    

1136 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان طريق السادات - خلف مساهمة 

البحيرة - بملك / نورة سمبو حسن عتيق

79 - ياسر محمود محمد محسب تاجر فرد سبق قيده برقم    32192 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    4638 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المدينة الصناعية القديمة - بجوار مصنع 

المكرونه  بملك/ محمود محمد محسب يوسف

80 - حسين رجب محمد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    11990 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع    

1889 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البصيليه قبلى-الجمعاوية -الكوم 

الحمر  بملك/ احمد ثابت محمد عبدالقادر

81 - فكرى فوكيه عبد ا روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    16562 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع    

4269 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المدينة الصناعية القديمة _ خلف 

شركة مشروعى  بملك/ ملك فكرى محارب غالى

82 - علء بدر السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    18874 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    352 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العدوة شرق  الشيخ مصطفى  بملك/ جابر حامد 

محمد حامد

83 - محمود سيد حسن محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    19000 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع    

563 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان شارع السوق    بملك/ حميده مرسي 

جبريل عمر
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84 - كامل محمد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    26205 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    5395 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 9961 

لسنه 2021 للستغناء

85 - بيتر فكتور جرجس بساده تاجر فرد سبق قيده برقم    22869 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    7249 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 849 لسنة 

2022 للستغناء

86 - اسلم مصرى هللى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    24537 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2259 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - حاجر البلليص - بملك / 

مصرى هللى مصطفى احمد

87 - محمود سمير كامل ابوالحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33980 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    

9837 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

1571 لسنه 2023 للستغناء

88 - خليل ابراهيم خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم    3822 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع    1091 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 7528 

لسنه 2022 للستغناء

89 - حماده سعدا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9420 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع    1973 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الصداقة القديمة الشلل  عمارات اولى 

بالرعاية بملك / خالد حسين محمد يس سلمة بنشاط / بيع بقاله

90 - حماده سعدا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9420 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع    1973 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كيما - عزبه المرشح خلف الترعه بملك / 

صفاء على عبدالمتعال  بنشاط / مخزن بيع مواد غذائيه

91 - حماده سعدا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9420 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع    1973 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الصداقة القديمة - خلف الجنينة بملك / 

عبدالغنى محمد رفاعى  بنشاط / مخزن لبيع المواد الغذائيه

92 - محمود جمعه جبر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    14107 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    5400 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو قبلى النخل _ بجوار نادى النخل  

بملك/ محسن حسن بين احمد   بنشاط / ورشه تفصيل ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (

93 - احمد صالح محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    17059 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع    4346 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان غرب سهيل بجوار الميدان   بملك / محمد 

صالح عبد المجيد

94 - محمد حسن محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    28024 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    8310 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المحموديه - بجوار مدرسه الشهداء - بملك 

/ عمر محمد عمر

95 - محمد كمال احمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    27087 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع    6827 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع للستغناء المودع برقم 

10093 لسنه 2021
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النشاط

1 - ايمن احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8987 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع    1295وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ مقاولت عامه وتوريد معدات وسيارات وعربات 

نقل ثقيل وقطع غيار ومواد بناء وتوريدات عموميه )ماعدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت(

2 - ايمن احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8987 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    4149وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ تجاره المنظفات

3 - رقيه حمدى تقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27260 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    7120وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشه حداده

4 - عادل اميل فخري سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  34467 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع    146وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ معرض لبيع الموبيليا

5 - رامى شعبان احمد طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  2616 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع    1665وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / صيانه واصلح المركبات ذات المحركات

6 - صفاء عامر عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9482 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع    2071

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ورشة نجارة

7 - ايليا باخوم عزيز سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10202 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    3176وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مكتب وكيل فنانين

8 - محمد عبدالفتاح محمد طايع تاجر فرد سبق قيده برقم  31625 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    3090

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مركز صيانه سيارات

9 - احمد عبدالمنعم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11712 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    1344

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط / ورشة اصلح وتركيب لحام والريداتير

10 - احمد محمد المين محمود عبدالراضى تاجر فرد سبق قيده برقم  22558 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

6704وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافةنشاط/ توريدات عمومية ) ماعدا العمالة 

والكمبيوتر والنترنت ( وتشطيبات ومقاولت عامة

11 - عبدالرحمن سعد خليل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  30506 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    602

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اعمال مقاولت كهرباء وتاجير سيارات )

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

12 - محمد اشرف محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  33552 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع    8607

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / بيع مشروبات ومرطبات وتك اوى 

وبيع مواد غذائية واجبان وبيع حلويات شرقية وغربية

13 - نهله محمد عبد القادر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8031 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع    3947

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط/ اعمال التصميمات الهندسية وتصميمات 

البنيه التحتيه والعمال المساحية والرصاد وتقسيم الراضى

14 - محمد محمود صباح سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  8794 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع    1004

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تاجير سيارات

15 - اسماء شعبان على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  10666 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع    3955وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تاجير معدات وسيارات

16 - حسين عبدا احمد قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  16531 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    3515

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تربيه مواشي لبيع اللبان و بيع سيارات 

مستعمله
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17 - حسين عبدا احمد قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  16531 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    3515

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تربيه مواشي لبيع اللبان و بيع سيارات 

مستعمله

18 - احمد عبد الرازق محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  16871 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    

4025وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ فراشه ومستلزمات افراح

19 - محمد عاكف محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  23753 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    792وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع قطع غيار الت زراعية

20 - محمد فتحى عبدالعظيم يحيى تاجر فرد سبق قيده برقم  33286 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع    7849

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع وشراء تكاتك

21 - حمدى عبدالحميد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7249 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    2768

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/كافتيريا لتقديم الماكولت والمشروبات

22 - خالد سيد احمد موافي تاجر فرد سبق قيده برقم  9502 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    2096وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تعبئه مواد غذائية وسكر وارز وبقوليات يدوى

23 - عامر سيد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  19665 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع    1784وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / جزارة

24 - احمد جاد المولى بدرى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  22481 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

6545وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع المعادن وركازات المعادن 

بالجمله

25 - عمرو شحات علي محسب تاجر فرد سبق قيده برقم  27899 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    8138

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  علفه وقشور

26 - احمد عبدالناصر قاسم خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4128 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع    76

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع اغذية ومشروبات

27 - ركابيه بازيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6780 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع    2054وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / منحل لنتاج وبيع عسل النحل

28 - نجاح عبدالرحيم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14968 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    769

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / اجهزة كهربائية

29 - شكرا نصيف مجلع جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  22867 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    7246

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مركز خدمات سيارات

30 - اسماعيل حسيب محمد نوبى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  1937 قيد فى 01-06-2014 برقم ايداع    

842وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / معرض اتصالت ودفع الكترونى

31 - محمد عبد الحميد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15567 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع    1785

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت ومكتب رحلت داخليه لنقل الركاب 

)غير سياحيه( بعد الحصول على التراخيص اللزمه وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

32 - ملك رياض قديس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  20682 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    3544

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ معرض موبيليا

33 - محمود سيد ابوالوفا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  27177 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    6980

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع علفه وقشور

34 - احمد عبدالحميد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28836 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    9511

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مكتب رحلت داخليه لنقل الركاب )ماعدا 

السياحيه( بعد الحصول على التراخيص اللزمه وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

35 - رضا راغب عبدالمسيح عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  1802 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

1061وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ ورشه نجاره
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36 - رضا راغب عبدالمسيح عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  1802 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

686وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ ورشه نجاره وتجارة اخشاب

37 - ايمن عبدالموجود البدرى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  14647 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

184وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تربيه مواشي لبيع اللبان

38 - ايمن عبدالموجود البدرى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  14647 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

184وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تربيه مواشي لبيع اللبان

39 - محمود فوزي محسب حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  15954 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع    2415

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ معرض لبيع الثاث والموبيليات الدمياطي

40 - احمد فوزى عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22174 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع    5990وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ توريدات عمومية )ماعدا عماله الكمبيوتر 

والنترنت(

41 - جابر عبد السلم كرار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29017 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    9788

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه نجارة

42 - فتحيه جاد الرب احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  29194 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    

10059وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع أدوات منزلية

43 - اسلم ماهر محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32197 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    4658وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ بيع اسماك

44 - هارون على حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  34254 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    10825

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجارة السبائك والمعادن المصكوكة

45 - الشيماء علء الدين مصطفى مصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  34698 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع    

1234وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / خياطة ملبس ) ماعدا الملبس 

العسكرية(

46 - ابانوب جمال بخيت بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  3262 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع    393وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ورشة تفصيل ملبس ) ماعدا الملبس العسكرية (

47 - شريف جمال محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17740 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    5546

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / مكتب متعهد لنقل عمال ورحلت ) بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل  البرى الداخلى والدولى (

48 - ايمن محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21012 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    4064وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ بيع قطع غيار اجهزه كهربائيه

49 - احمد ابو العباس احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  21981 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    

5673وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا العماله 

والكمبيوتر والنترنت(

50 - ابراهيم محمد عباس حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  23626 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    582وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / معرض تكاتك

51 - هدرا سمير عبد الملك عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  25605 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

4294وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ مشغل خياطة ) ماعدا الملبس 

العسكرية (

52 - رجاء رجب عبدالمعطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28659 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

9243وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ سوبر ماركت

53 - سعيد عبدالنعيم سعيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  29940 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    11194

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ترزى عربى
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54 - محمود سمير كامل ابوالحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33980 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    9837

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / مخزن لبيع القطان

55 - عاصم امين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  34746 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع    1519وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجارة مواد غذائية وملبس) ماعدا الملبس 

العسكرية ( ومواد البناء وقطع غيار السيارات.

56 - جميل سعيد قديس حزقيال تاجر فرد سبق قيده برقم  34731 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع    1442

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ ورشة تغيير زيوت

57 - احمد عبدالناصر قاسم خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4128 قيد فى 22-06-2015 برقم ايداع    

1483وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   يضاف الى النشاط / توريد اغدية ومشروبات

58 - اسماعيل عبدا محمود الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  12781 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    

8506وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ بيع اجهزة كهربائية

59 - وائل السيد محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  16749 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    3852

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يحذف من النشاط/ السلع الطازجه والمحفوظه والخضر 

والفاكهه    ويضاف الى النشاط/ توريد اطارات وبطاريات وفلتر سيارات و توريد جميع الدوات المكتبية 

ومشتملتها.

60 - هشام احمد محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  31782 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    3407

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ مقاولت عموميه

61 - محمود سمير كامل ابوالحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33980 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    1571

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط / ورشة تنجيد عربي وافرنجي

62 - فكتور ابراهيم ابودوح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8927 قيد فى 02-04-2017 برقم ايداع    1203

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / ورشه تفصيل ملبس ) ما عدا الملبس 

العسكريه (

63 - احمد شعبان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22571 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    6721وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / تجاره الحبوب والغلل

64 - اميره غنيم مرزوق مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  23085 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    7629

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ توريد قطع غيار سيارات وزيوت وتوريدات 

عموميه)ماعدا توريد العماله والكمبيوتر و النترنت(

65 - طارق يوسف الطيب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  30178 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    16

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ ورشة نجارة يدوي

66 - محمود حسن عبدا عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  9300 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    1769

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط / توريدات عموميه ) ماعدا العماله والكمبيوتر 

والنترنت (

67 - محمد رمضان محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  11273 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    634وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ صيانه سيارات

68 - دعاء عطا قاسم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  14626 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    151وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مكتبه وبيع خردوات )بدون تصوير مستندات(

69 - هاجر مصطفى محمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  18483 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    

6833وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / بيع قطع غيار الت زراعية

70 - هاجر مصطفى محمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  18483 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    

6833وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / بيع قطع غيار الت زراعية

71 - زينب بهاء الدين عبد الرازق سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19652 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع    

1756وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / خرده المونيوم
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72 - حسين عبدالظاهر حامد على تاجر فرد سبق قيده برقم  33655 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع    8868

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط / صيانه واصلح التكيف والجهزه المنزليه

73 - محمد ضاحى ربيع عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  20221 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    2816وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريد مواد بتروليه

74 - احمد محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  27287 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    7157

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ مطعم وكافيه

75 - احمد سعيد احمد بغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  9185 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    1598وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / توريد جميع )الستاكوزا(

76 - محمد مرتضى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12399 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    2606

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تربية مواشى لبيع اللبان

77 - سعديه احمد بسطاوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16369 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع    3210

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشة نجارة

78 - محمود عباس محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  23428 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    211

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ توريدات المواد الغذائيه

79 - هانى سعد عطية خله تاجر فرد سبق قيده برقم  24161 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    1578وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مغسله سيارات

80 - الحسن محمد على عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1672 قيد فى 27-03-2014 برقم ايداع    537

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصدير جميع المنتجات ) ماعدا المواد 

المشعه ذات الطبيعه الشعاعيه (

81 - كرم ظريف شحاته شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  3905 قيد فى 26-05-2015 برقم ايداع    1195وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ عنبر لتربية وبيع دواجن

82 - عاطف عبدالعزيز نور حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  4093 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع    1440

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / مطعم وكافيه

83 - ياسر محمود محمد محسب تاجر فرد سبق قيده برقم  32192 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    4638

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / تجارة اسماك مملحة وطازجة

84 - حامد عبدالحميد حامد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16276 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    

3022وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / تجارة سيارات وتوريدات عمومية 

) ماعدا العماله والنترنت والكمبيوتر(

85 - علء بدر السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  18874 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    352وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ سوبر ماركت

86 - ناجح محمد عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34161 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    10795

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع اقمشة ومفروشات

87 - ناجح محمد عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34161 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    10472

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط / بيع اقمشه ومفروشات

88 - احمد محمد حسب ا عبدالماجد تاجر فرد سبق قيده برقم  7822 قيد فى 23-11-2016 برقم ايداع    

3640وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / قاعه افراح

89 - احمد سليمان حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  19163 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع    857وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع اقمشه ومنسوجات وتفصيل ملبوسات )ماعدا 

الملبس العسكريه(

90 - اسلم مصرى هللى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  24537 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2259وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ تربيه مواشي لبيع اللبان

Page 47 of 61 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

91 - سعيد احمد مهدى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  31410 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    2635وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع وشراء زيوت سيارات

92 - عبدالرحمن مرتضى محمد الطيب محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  33218 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع    7661وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تسويق الكترونى )

فيماعدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدارالصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف ( بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة.

93 - محمود سمير كامل ابوالحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33980 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    9837

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشه تنجيد اقطان

94 - ناصر ابراهيم محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  524 قيد فى 12-08-2013 برقم ايداع    569وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ مكتب نقل عمال ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

95 - على صالح عوض ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  1648 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    3701

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط /تخليص جمركى والمقاولت المتكامله 

واستخراج وطحن خامات المناجم والمحاجر والتنقيب عن خام الذهب وجميع المعادن النفيسه واستخلصها وتجارة 

وتوريد معدات المناجم والمحاجر ومواد استخلص خام الذهب وتجارة قطع غيار المعدات واللت والسيارات 

وتشكيل ولحام المعادن وتجارة المعدات الزراعية وتاجيرها وتحميل محصول قصب السكر وتاجير السيارات 

واللت والمعدات وصيانتها وتجارة الخشاب ونقل خامات المناجم والمحاجر والمخلفات الخطره ) بعدل الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الدولى والداخلى (

96 - حماده سعدا محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9420 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع    1973

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / بيع بقالة

97 - احمد سالم محمود حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  12533 قيد فى 16-07-2018 برقم ايداع    2853

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يحذف نشاط/ ايجار عقارات.   يضاف نشاط/ تجارة خردة.

98 - محمود جمعه جبر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  14107 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    5400وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ورشة تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(

99 - احمد صالح محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  17059 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع    4346وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشه نجاره

100 - محمد ابوالمجد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  2074 قيد فى 01-07-2014 برقم ايداع    1006

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ بيع اعلف وقشور

101 - حسن طاهر سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  4983 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع    2600

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / مقاولت متكاملة

102 - ياسمين عبدالحافظ سليمان عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  34357 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع    

11157وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس 

العسكريه(

103 - ندا عبدالعزيز عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  34757 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    

1587وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ بيع ادوات منزلية

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8987 وتم ايداعه بتاريخ   

09-04-2017  برقم ايداع 1,295.000 الى : مؤسسه جنوب الوادي للمقاولت العامه و التوريدات

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8987 وتم ايداعه بتاريخ   

19-08-2019  برقم ايداع 4,149.000 الى : ليوجد

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16063 وتم ايداعه بتاريخ   

13-05-2019  برقم ايداع 2,607.000 الى : ابن الشراف

4 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9595 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2017  برقم ايداع 2,249.000 الى : الجعفرى

5 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31755 وتم ايداعه بتاريخ   

29-03-2022  برقم ايداع 3,340.000 الى : مؤسسه التحاد للتوريدات العموميه

6 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18977 وتم ايداعه بتاريخ   

22-01-2020  برقم ايداع 528.000 الى : ليوجد

7 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34410 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2022  برقم ايداع 11,374.000 الى : اللماني

8 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8312 وتم ايداعه بتاريخ   

22-10-2018  برقم ايداع 4,362.000 الى : الونش

9 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8312 وتم ايداعه بتاريخ   

23-01-2017  برقم ايداع 263.000 الى : الونش

10 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8312 وتم ايداعه بتاريخ   

27-09-2020  برقم ايداع 5,251.000 الى : الونش

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28388 وتم ايداعه بتاريخ   

04-11-2021  برقم ايداع 8,858.000 الى : صن ايجيبت ترافيل

12 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14564 وتم ايداعه بتاريخ   

03-01-2019  برقم ايداع 57.000 الى : ل يوجد

13 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15954 وتم ايداعه بتاريخ   

02-05-2019  برقم ايداع 2,415.000 الى : المرغني للموبليات

14 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2515 وتم ايداعه بتاريخ   

29-10-2014  برقم ايداع 1,538.000 الى : النيل للحدايد والبويات

15 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34746 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2023  برقم ايداع 1,519.000 الى : الفا للتجارة والمقاولت

16 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1525 وتم ايداعه بتاريخ   

02-03-2014  برقم ايداع 375.000 الى : ل يوجد

17 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22540 وتم ايداعه بتاريخ   

15-11-2020  برقم ايداع 6,659.000 الى : مكتب المرجان

18 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25021 وتم ايداعه بتاريخ   

20-05-2021  برقم ايداع 3,187.000 الى : مكتب الرحمه للتوريدات العمومية

19 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33655 وتم ايداعه بتاريخ   

10-10-2022  برقم ايداع 8,868.000 الى : الديب

20 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23428 وتم ايداعه بتاريخ   

13-01-2021  برقم ايداع 211.000 الى : البركة لتوريد المواد الغذائية
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21 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32876 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2022  برقم ايداع 6,688.000 الى : معرض المازن لتجارة السيارات

22 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11990 وتم ايداعه بتاريخ   

30-04-2018  برقم ايداع 1,889.000 الى : السكندرانى لللوميتال

23 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16276 وتم ايداعه بتاريخ   

17-06-2019  برقم ايداع 3,022.000 الى : فياض كينج

24 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18874 وتم ايداعه بتاريخ   

15-01-2020  برقم ايداع 352.000 الى : ل يوجد

25 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26556 وتم ايداعه بتاريخ   

26-08-2021  برقم ايداع 5,943.000 الى : اي خدمه

26 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10555 وتم ايداعه بتاريخ   

27-11-2017  برقم ايداع 3,775.000 الى : المريم لتوريدات قطع غيار واكسسوار سيارات

27 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1802 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2023  برقم ايداع 1,061.000 الى : العجايبي

28 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1802 وتم ايداعه بتاريخ   

30-04-2014  برقم ايداع 686.000 الى : العجايبي

29 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6793 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-2016  برقم ايداع 2,069.000 الى : اليحيى للتوريدات العمومية

30 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27013 وتم ايداعه بتاريخ   

14-09-2021  برقم ايداع 6,720.000 الى : مؤسسة الطاهر لتجارة وتوزيع مواد غذائية

الشخاص

1 - حسن بدري سيد محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   8211 وتم ايداعه بتاريخ  10-01-2017 برقم ايداع    

114تم التأشير فى تاريخ   10-01-2017   بــ  وكيل مفوض بتوكيل رقم )2023 / ب237 ( مكتب توثيق ادفو

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

1 - معتز عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15194 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    1149وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - حسين مصطفي حسين وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     25101 قيدت فى 26-05-2021 برقم ايداع    

3337وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - شركة معاذ رمضان عبدالباسط وشريكه محمد عبدالرؤف عبدالباسط شركة سبق قيدها برقم     5332 قيدت 

فى 03-01-2016 برقم ايداع    3وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

العناوين

1 - احمد صلح ابوزيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25877 قيدت فى 12-01-2023 برقم ايداع    445

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حي العقاد - خلف الصاله المغطاه - عمارة 

رقم )1( بملك / هدى يوسف ابوزيد حسن

2 - الما للمقاولت العموميه والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     25877 قيدت فى 12-01-2023 برقم ايداع    

445وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حي العقاد - خلف الصاله المغطاه - 

عمارة رقم )1( بملك / هدى يوسف ابوزيد حسن

3 - معتز عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15194 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    1149وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان طريق السادات - خلف جراج المقاولون العرب 

- اول اسوان - شقه رقم 7  بملك / حاتم عبد ا عثمان

4 - معتز عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15194 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    1149وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة كايرو بزنس بلزا قطعه رقم A424 القطاع 

الثالث مركز المدينه التجمع الخامس بنشاط / المقاولت والتسويق عقارى والستثمار العقارى وادارة المجتمعات 

السكنية وصيانتها وانشاء وادارة الندية الرياضية والترفيهية والمطاعم وتوريدات فى الحاصلت الزراعية ومواد 

البناء والجهزة المنزلية والرياضية وتجارة النجيله الصناعى ومستلزماتها

5 - احمد صالح مصطفى بغدادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33702 قيدت فى 13-10-2022 برقم ايداع    

9005وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ناحيه كسر الحجر - شارع السلطان 

ابو العل  بملك / جمعيه هيئه الشبان العالميه
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النشاط

1 - معتز عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15194 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    1149 وفى 

تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / اداره المنشاءات الترفيهيه - وتركيب وصيانه 

شبكات الطفاء - وبيع وشراء وصيانه الجهزه المنزليه واجهزه الهواتف المحموله

2 - معتز عبد ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15194 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    1149 وفى 

تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / اداره المنشاءات الترفيهيه - وتركيب وصيانه 

شبكات الطفاء - وبيع وشراء وصيانه الجهزه المنزليه واجهزه الهواتف المحموله

3 - النوبى فاروق عبد اللطيف وحسين فاروق عبد اللطيف شركة سبق قيدها برقم     769 قيدت فى 

21-10-2013 برقم ايداع    848 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / مكتب 

نقل وتوريدات ) ماعدا العماله والكمبيوتر والنترنت  بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البري والداخلي والدولي (

4 - حسين مصطفي حسين وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     25101 قيدت فى 26-05-2021 برقم ايداع    

3337 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط / المقاولت المتكامله واستخراج 

واستخلص وتوريد خامات للمناجم والمحاجر والتعدين

5 - خالد مهدى عبد المحسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16180 قيدت فى 27-05-2019 برقم ايداع    

2826 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يحذف من النشاط / توريد العماله

6 - شركة معاذ رمضان عبدالباسط وشريكه محمد عبدالرؤف عبدالباسط شركة سبق قيدها برقم     5332 قيدت 

فى 03-01-2016 برقم ايداع    3 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط/ محطه 

تموين وخدمه سيارات

الكيان القانونى

1 - حسين مصطفي حسين وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     25101 قيدت فى 26-05-2021 برقم ايداع    

3337 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15194   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2019 برقم ايداع    1149 الى   معتز عبد ا وشركاه

2 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25101   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2021 برقم ايداع    3337 الى   حسين مصطفي حسين وشركاؤه

3 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16180   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-05-2019 برقم ايداع    2826 الى   خالد مهدى عبد المحسن وشريكه
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الشخاص

1 - يوسف سعدا سيد متولى  شريك   المقيد برقم قيد    17075   وتم ايداعه بتاريخ    27-08-2019 برقم 

ايداع   4367 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  متخارج

2 - محمد عبد القوي محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17075   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   4367 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  حق الداره  التوقيع للطرفين  

امام جميع الجهات المختصه ولهما حق القتراض والرهن من البنوك واليداع والسحب وتمثيل الشركه امام 

الجميع والجهات والمؤسسات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام

3 - محمد سعد ا سيد متولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17075   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-27 

برقم ايداع   4367 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  حق الداره  التوقيع للطرفين  امام جميع الجهات 

المختصه ولهما حق القتراض والرهن من البنوك واليداع والسحب وتمثيل الشركه امام الجميع والجهات 

والمؤسسات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام

4 - الفريد يحيى عبدالملك قلته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19062   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2020 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين 

بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وبعنوانها اما بشان المعاملت التي تزيد قيمتها 

عن عشره الف جنيه وايه تصرفات قانونيه اخري من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول علي قروض 

للشركه فيجب تصدر من جميع الشركاء او بتوكيل من باقي الطراف لحدهم  او للغير كما يقر جميع الطراف 

انهم اتطلعوا علي جميع المستندات والمستحقات واللتزمات علي تلك الشركه وملتزمون بها جميعا من تاريخ 

تاسيس الشركه من عام 2019 حتي انتهاء تلك العقد

5 - ربيع عبدالصبور محمد يسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19062   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2020 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين 

بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وبعنوانها اما بشان المعاملت التي تزيد قيمتها 

عن عشره الف جنيه وايه تصرفات قانونيه اخري من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول علي قروض 

للشركه فيجب تصدر من جميع الشركاء او بتوكيل من باقي الطراف لحدهم  او للغير كما يقر جميع الطراف 

انهم اتطلعوا علي جميع المستندات والمستحقات واللتزمات علي تلك الشركه وملتزمون بها جميعا من تاريخ 

تاسيس الشركه من عام 2019 حتي انتهاء تلك العقد

6 - مرقس شوقي حنا قزمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19062   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-29 

برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين بشرط ان تكون 

العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وبعنوانها اما بشان المعاملت التي تزيد قيمتها عن عشره الف 

جنيه وايه تصرفات قانونيه اخري من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول علي قروض للشركه فيجب 

تصدر من جميع الشركاء او بتوكيل من باقي الطراف لحدهم  او للغير كما يقر جميع الطراف انهم اتطلعوا علي 

جميع المستندات والمستحقات واللتزمات علي تلك الشركه وملتزمون بها جميعا من تاريخ تاسيس الشركه من عام 

2019 حتي انتهاء تلك العقد

7 - سامح يوسف جاد مغاريوس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19062   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2020 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  لهم حق الداره والتوقيع مجتمعين 

بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وبعنوانها اما بشان المعاملت التي تزيد قيمتها 

عن عشره الف جنيه وايه تصرفات قانونيه اخري من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول علي قروض 

للشركه فيجب تصدر من جميع الشركاء او بتوكيل من باقي الطراف لحدهم  او للغير كما يقر جميع الطراف 

انهم اتطلعوا علي جميع المستندات والمستحقات واللتزمات علي تلك الشركه وملتزمون بها جميعا من تاريخ 

تاسيس الشركه من عام 2019 حتي انتهاء تلك العقد

Page 54 of 61 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

8 - نعيمة محمد زين محمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15194   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1149 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  خروج الشريك

9 - عبد ا معتز عبد ا عثمان سعد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15194   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1149 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

10 - مها محمد عبد ا مسعود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15194   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1149 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  للشركاء المتضامنين كافه 

صلحيات المالك في ملكه لهم حق الداره والتوقيع منفردين او مجتمعين ولهم جميع انواع التعامل مع البنوك - 

وجميع صلحيات التصرف كالبيع والشراء والرهن والتمويل والتمويل التاجيري والقتراض وغيرها وجميع 

انواع الداره - التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والشركات الخاصه والعامه وشركات المحمول 

وتمثيل الشركه امام كل الجهات ولهم حق توكيل الغير في كل او جزء مما ذكر

11 - معتز عبدا عثمان سعد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15194   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   1149 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  للشركاء المتضامنين كافه 

صلحيات المالك في ملكه لهم حق الداره والتوقيع منفردين او مجتمعين ولهم جميع انواع التعامل مع البنوك - 

وجميع صلحيات التصرف كالبيع والشراء والرهن والتمويل والتمويل التاجيري والقتراض وغيرها وجميع 

انواع الداره - التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والشركات الخاصه والعامه وشركات المحمول 

وتمثيل الشركه امام كل الجهات ولهم حق توكيل الغير في كل او جزء مما ذكر

12 - مصطفي عبده حماد بازيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25101   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

13 - حزين عبدربه عيد سور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25101   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

14 - ابراهيم حماد بازيد عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25101   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

15 - احمد صالح احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25101   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

16 - طاهر جمال بغدادي اباظة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25101   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

17 - سيد يعقوب سيد عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16180   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-27 

برقم ايداع   2826 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  تخارج بتاريخ 16 / 02 / 2023
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تجديد افراد

1 - سامح سمير لبيب غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8496   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

551 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

2 - ايمن احمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8987   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

1295 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

3 - ماجده ميخائيل مهنى نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10569   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

3803 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

4 - عواطف محمد عمر الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1198   قيدت فى   30-12-2013 برقم ايداع    

1340 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

5 - صفاء عامر عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9482   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

2071 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

6 - زينب حجازي عبدالهادي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9595   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

2249 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

7 - اسماء اسامه السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10611   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

3877 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

8 - جابر على عطا ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11372   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

803 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

9 - جابر على عطا ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11372   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

5402 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

10 - احمد كمال الضوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1771   قيدت فى   23-04-2014 برقم ايداع    

652 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-22

11 - محمد خلف عبدا قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7633   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

3349 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

12 - محمد جمال حسين حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9658   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

2357 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

13 - منال ناصر ابوالوفا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9934   قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    

2776 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

14 - اسماء يوسف النوبى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10290   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    

3301 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

15 - دلل عبدالعزيز محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6056   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

16 - احمد محمد عبد الجابر جهلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10003   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    2873 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

17 - اسماء شعبان على حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10666   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

3955 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

18 - هناء فتحى على فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8311   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    260 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

19 - هناء فتحى على فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8311   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    859 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07
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20 - سيد ماهر حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9593   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

2247 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

21 - محمد خلف امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10956   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

143 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

22 - سامح احمدانى عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1876   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

730 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

23 - احمد عبدالناصر قاسم خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4128   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    

75 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

24 - احمد عبدالناصر قاسم خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4128   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    

76 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

25 - على ضياء الدين النادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10069   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    2971 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

26 - ممدوح الدهم محمد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10127   قيدت فى   08-10-2017 برقم ايداع    

3068 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

27 - ابوالحسن زكى حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10952   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

137 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

28 - محمد ابوزيد محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5028   قيدت فى   22-11-2015 برقم ايداع    

2662 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

29 - سميره نعيم عطاا واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8316   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

270 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

30 - مينا فتحى اسطفانوس محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8412   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

424 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

31 - مجدى عبدالعزيز عبدالودود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8624   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    739 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

32 - مصطفى خليل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9691   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

2407 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

33 - امين فايز حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10065   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

2966 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

34 - عاطف بولس شاكر اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55   قيدت فى   17-04-2013 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

35 - نرمين ناصر شوقى فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8603   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

704 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

36 - سعاد ابو المجد عارف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10216   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    3199 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

37 - اكرم منصور عبدالعظيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10533   قيدت فى   23-11-2017 برقم 

ايداع    3733 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

38 - يوسف بولس يوسف باخوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11097   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

367 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

39 - ايوب تغيان بهنام سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11240   قيدت فى   06-02-2018 برقم ايداع    

582 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

40 - عبدالرحمن محمد رمضان متولى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11295   قيدت فى   2018-02-11 

برقم ايداع    665 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10
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41 - مادونا عصمت صدقى خليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11479   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

969 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

42 - ابانوب عبد الناصر حنا تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1478   قيدت فى   17-02-2014 برقم 

ايداع    319 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16

43 - احمد صابر سعد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3758   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

1016 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

44 - عبدالرحيم ابوبكر عبدالعال سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7990   قيدت فى   14-12-2016 برقم 

ايداع    3888 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

45 - محمد عبده احمد ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8655   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

798 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

46 - شرين حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10658   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

3938 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

47 - صبرى عبدا سعدى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11341   قيدت فى   14-02-2018 برقم ايداع    

747 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

48 - احمد موسى ابو الوفا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   462   قيدت فى   14-07-2013 برقم ايداع    

500 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-13

49 - رضا عبدالحليم عبدالغنى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8428   قيدت فى   06-02-2017 برقم 

ايداع    450 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

50 - مريم انسى سليم رسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9999   قيدت فى   20-09-2017 برقم ايداع    

2867 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

51 - محمد محمود محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10162   قيدت فى   10-10-2017 برقم 

ايداع    3120 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

52 - على عبد الناصر على رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10479   قيدت فى   16-11-2017 برقم 

ايداع    3638 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

53 - مرثا اسحاق رياض نان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11300   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

675 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

54 - شيماء حمدي حامد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1635   قيدت فى   23-03-2014 برقم ايداع    

497 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

55 - شيماء حمدي حامد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1635   قيدت فى   27-12-2015 برقم ايداع    

3006 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

56 - جميل بولس ميخائيل بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6347   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

1407 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

57 - محمود عبدالرحيم عبادى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11283   قيدت فى   11-02-2018 برقم 

ايداع    645 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

58 - اسماعيل عوض اسماعيل ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3747   قيدت فى   06-05-2015 برقم 

ايداع    1005 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

59 - احمد ركابى احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9659   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

2358 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

60 - سعد موسي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10302   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

3318 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

61 - محسن محمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10473   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

3626 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14
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62 - احمد محمد يحى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2898   قيدت فى   25-12-2014 برقم ايداع    

1999 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

63 - رمضان رضى امين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3601   قيدت فى   19-04-2015 برقم 

ايداع    817 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

64 - ابراهيم احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6846   قيدت فى   13-07-2016 برقم ايداع    2148 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

65 - سلوى واصف نظير عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9236   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

1674 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

66 - محمود حسن عبدا عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9300   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

1769 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

67 - محمد رمضان محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11273   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

634 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

68 - محمد ابوالسعود بدرى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3739   قيدت فى   06-05-2015 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

69 - ايناس سيد حسين عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5317   قيدت فى   29-12-2015 برقم ايداع    

3044 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

70 - محمد حسن محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5681   قيدت فى   11-02-2016 برقم ايداع    

468 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

71 - فاطمة محمد حمد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6961   قيدت فى   01-08-2016 برقم ايداع    2332 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

72 - سامى صلح عبدالعزيز عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7547   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    3222 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

73 - محمود عابدين ضوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8781   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

985 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

74 - محمد مسكين محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9392   قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    

1936 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

75 - اشرف محمد سعيد جادالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10070   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

2972 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

76 - جاكلين عاطف عزمى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11259   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

609 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

77 - تيسير بسطاوى حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11592   قيدت فى   08-03-2018 برقم ايداع    

1137 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

78 - مني محمد زكريا بسطاوي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7383   قيدت فى   27-09-2016 برقم 

ايداع    2964 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

79 - روجيه راغب مرقص بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7459   قيدت فى   10-10-2016 برقم ايداع    

3082 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

80 - محمد حسن حسين بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7922   قيدت فى   05-12-2016 برقم ايداع    

3782 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

81 - محمد عبدالعظيم ابراهيم عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8219   قيدت فى   10-01-2017 برقم 

ايداع    129 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

82 - احمد سعيد احمد بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9185   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

1598 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08
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83 - رمضان الفاضل عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9405   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

1951 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

84 - فرح شحات عبدا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10121   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

3059 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

85 - احمد مهدى سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10235   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

3224 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

86 - حسن ثابت حسن حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10522   قيدت فى   21-11-2017 برقم ايداع    

3715 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

87 - ابنوب مريس يوسف متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10831   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

4207 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

88 - على منصور سيف النصر تغيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11605   قيدت فى   11-03-2018 برقم 

ايداع    1158 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

89 - اسماء محمد السيد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2481   قيدت فى   23-10-2014 برقم ايداع    

1502 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

90 - فاطمه على حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2625   قيدت فى   18-11-2014 برقم ايداع    

1678 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

91 - احمد حلمى شحاته قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3438   قيدت فى   24-03-2015 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

92 - محمد جاد علي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10931   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

107 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

93 - هيثم عرفه محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   359   قيدت فى   16-06-2013 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

94 - هيثم عرفه محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   359   قيدت فى   16-06-2013 برقم ايداع    

388 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

95 - هيثم عرفه محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   359   قيدت فى   16-06-2013 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

96 - محمد صلح عبداللطيف صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4808   قيدت فى   22-10-2015 برقم 

ايداع    2370 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

97 - اسراء جمال عوض ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6159   قيدت فى   29-03-2016 برقم ايداع    

1137 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

98 - جمال سيد العزب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7363   قيدت فى   26-09-2016 برقم ايداع    

2936 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

99 - احمد محمد حسب ا عبدالماجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7822   قيدت فى   23-11-2016 برقم 

ايداع    3640 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

100 - اميل مجلع متري بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10555   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

3775 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

101 - محمد جمال يس حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11272   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

633 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

102 - احمد يوسف على ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10413   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

3534 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

103 - حسين محمد عمر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1880   قيدت فى   03-11-2015 برقم ايداع    

2471 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02
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104 - محمد ابوالمجد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2074   قيدت فى   01-07-2014 برقم ايداع    

1006 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

105 - كريم كمال عبدالملك زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5960   قيدت فى   08-03-2016 برقم ايداع    

858 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

106 - ربيع احمد عبدالظاهر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7442   قيدت فى   05-10-2016 برقم ايداع    

3053 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

107 - ملك ابراهيم اسكندر شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8417   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

430 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

108 - غسان ابراهيم حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8588   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

680 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

109 - محمد جمعه زيدان خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9432   قيدت فى   19-06-2017 برقم ايداع    

1992 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

110 - رمضان محمد عزالدين عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10460   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    3607 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

111 - يوسف محمد ابراهيم حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10616   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

3883 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

112 - محمد على مدنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11013   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

235 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

تجديد شركات

1 - ميخائيل صديق عزيز عبدالملك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7186  قيدت فى  28-08-2016 برقم 

ايداع   2668 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  

12:00:00ص

2 - سامى كمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6396  قيدت فى  28-04-2016 برقم ايداع   1484 وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  12:00:00ص

3 - ياسر على عبدالحليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10567  قيدت فى  29-11-2017 برقم ايداع   

3799 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص
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