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قيود أفراد

1 - محمد ربيع عبد العظيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2044 

ورقم قيد 26654    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - زاوية 

الجدامى -بملك/ سالمان عبد العظيم احمد

2 - صلح محمد حسن جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2046 

ورقم قيد 26655    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار سيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار-ش:العاشر من 

رمضان -بملك/محمد زكي عبدالغني

3 - محمد محمود محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2048 

ورقم قيد 26656    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - كفر ابو 

العودين - عزبه الشريف - بملك / نجلء حسن جارحى احمد

4 - بطه محمد عبد النعيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2052 

ورقم قيد 26657    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

طمبو - بملك/ احمد رجب عبد الرشيد

5 - محمد عبد المنعم ابراهيم زيادى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2062 ورقم قيد 26335    رئيسى آخر  عن  توريدات عموميه ) مسلتزمات المطاعم والفنادق والكافيهات ( فيما 

عدا توريد العماله والمن والحراسه وخدمات النترنت والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - ابا البلد - بملك / رضا عبد العظيم راضى وبنشاط

6 - زياد فرحات مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2055 

ورقم قيد 26658    محل رئيسى  عن بيع وانتاج شتلت زراعيه فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة محافظة المنيا 

مركز بنى مزار - البهنسا - بملك / مصطفى اسلم حسن

7 - اشرف حبيب شفيق اسحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2056 

ورقم قيد 26659    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- برمشا -بملك/ 

ابانوب حبيب شفيق اسحق

8 - رافت حسين حسن خليفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2057 

ورقم قيد 26660    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - عزبه ابو حرب القبليه - 

بملك / ماهر رافت حسين حسن

9 - الحسين محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2059 

ورقم قيد 26661    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغه شارع السلم برج الرحاب بملك / محمد احمد عبد المحسن

10 - محمد سعيد هلل علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2063 

ورقم قيد 26662    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- زمام 

قريه 5 -بملك/علي جمال كساب علي

11 - تريزه اسحاق يوسف مرجان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2064 ورقم قيد 26663    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

موقف صندفا القديم -بملك / عاطف كمال عبدحنا

12 - احمد سيد متولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2067 ورقم 

قيد 26664    محل رئيسى  عن محل بيع فراخ, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - منشيه فوزيه - ش : الهرام -

بملك / رجب ابراهيم على
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13 - طه حسان محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2069 

ورقم قيد 26665    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه شارونه بملك / 

ايمان رجب محمد سيد

14 - رضا محمد عبدالسلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2070 

ورقم قيد 26666    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغه - ش: على ابن ابى طالب - بملك / مصباح فايق محمد

15 - ايمان محمد عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2071 

ورقم قيد 26667    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركزبنى مزار طمبو 

بملك / ابراهيم احمد عبد الرازق عبد الحليم

16 - ياسر عوض عبدالفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2072 ورقم قيد 26668    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار - كفر ابو العودين - بملك / طه عبدا مبروك عبدا

17 - محمود خالد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2097 

ورقم قيد 22270    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - شارونه - مركز مغاغه 

- بملك / خالد احمد محمد

18 - حكيمه ذكرى عبد المسيح بباوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2074 ورقم قيد 26669    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - الشيخ فضل - بملك / 

حنين فهيم حنين

19 - جمال اليشع عزيز معوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2077 

ورقم قيد 26670    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

الشيخ فضل - بملك / يونان سمير ذكى

20 - محمود محمد محمود عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2081 ورقم قيد 26671    محل رئيسى  عن انظمة امنية واعمال التيار الخفيف فى ماعدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت والكاميرات اللسلكيه وخدات المن والحراسة بعد الحصول على التراخيص اللزمة وبعد كافة 

التراخيص المنظمة الى ذلك, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة -بلهاسه- بملك/ محمد محمود عبد الغنى طنطاوى

21 - محمد ربيع شعبان ذكى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2083 

ورقم قيد 26672    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه 

والحاسب اللى بمستلزماته والنترنت والدويه والحبار والملبس العسكريه والطابعات بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى زار -الشارع الثانى قصبى - شرق المحطه -بملك/  ربيع شعبان 

ذكى

22 - عبدا وجيه عبد ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2084 

ورقم قيد 26673    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه البسقلون 

بملك / محمد صالح السيد

23 - محمود على اسلمان مسلم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2085 

ورقم قيد 26674    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه فيما عدا الدويه, بجهة محافظة 

المنيا بندر بنى مزار - ش: بورسعيد -بملك / ابو النيل محمد ذكى محمد

24 - رضا مسعود رسلن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2088 

ورقم قيد 26675    محل رئيسى  عن بيع فراخ حيه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش: الجمهوريه - 

بملك / يوسف محمد يوسف رزق
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25 - مصطفي احمد البيومي محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 2091 ورقم قيد 26676    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني 

مزار- ابوجرج -عزبه احمد حسين -بملك/منار احمد عبدالمنعم احمد

26 - رابعه يورى عبدالحليم فرجانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2092 ورقم قيد 26677    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنيا مركز بنى مزار - الناصريه - بملك / علء على محمد كامل

27 - عمرو جابر تهامي حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2093 

ورقم قيد 26678    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي و مستلزماته بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - شم القبليه - بملك / احمد محمد انور

28 - ايفلين وجيه كرم تناغو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2095 

ورقم قيد 26679    محل رئيسى  عن تجاره السجاد, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:علي بن ابي طالب -

بملك/طلعت نجيب رزق ا

29 - محمود محمد عبدالجواد عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2104 ورقم قيد 26680    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللى ومستلزماته بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش: الجلء - بملك /محمود عبدا محمد

30 - بيشوى طلعت السيد صليب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2105 

ورقم قيد 26681    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار الشيخ فضل بملك/ محمد 

ربيع جمال ابراهيم

31 - كامل علي صادق طلبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2113 

ورقم قيد 26682    محل رئيسى  عن محل بيع مصوغات بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه-دهروط -بملك/

علي صادق طلبه

32 - علء رمضان سعد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2114 ورقم قيد 26683    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار - دير السنقوريه - بملك / رمضان على عبدالله

33 - ندى صلح محمد زكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2115 

ورقم قيد 26684    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغه - ش: عمر بن الخطاب -بملك/عبدالمنعم صابر عبدالحميد

34 - رامز رافت فوزى فهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2116 

ورقم قيد 26685    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

بنى مزار -  ش: ابو هله المتفرع من شارع الشوانى - بملك / كريمه غبر عيد

35 - عبد الجابر فاروق حسين دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2132 ورقم قيد 10062    رئيسى آخر  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة -ش 

: الشهيد يحي البلهاسى تحت السكة الحديد -بملك / حسام الدين ربيع سيد محمد

36 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2128 ورقم قيد 13866    رئيسى آخر  عن مصوغات ومجوهرات بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من 

مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين التجاره الداخليه, بجهة محافظة المنيا بندر العدوه- ش:

مصطفي كامل -بملك/ ناريمان عبدالعظيم السعدي محمود
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37 - مصطفى شوقى ابراهيم دكرورى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2125 ورقم قيد 15696    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه على الصادرات والواردات, بجهة محافظة المنيا مركز 

بنى مزار - البهنسا - بملك/ احمد كامل ابراهيم

38 - علي عيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2120 

ورقم قيد 26686    محل رئيسى  عن مكتب تجاره وتسويق حاصلت زراعيه فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة 

محافظة المنيا مركز بني مزار-ابطوجه - بملك/اسماء بركات عبدالجواد

39 - احمد يحى عبدالجواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2121 

ورقم قيد 26687    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش: سوق الربع 

القديم - بملك / محمد عبد الحميد شحاته

40 - احمد ناصر محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2129 ورقم قيد 26688    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- طمبو -بملك/

ناصر محمد عبدالحميد

41 - يسن عبد العزيز حسين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2135 

ورقم قيد 26689    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - ش: الجمهوريه - بملك / 

حسن عبد الستار حافظ

42 - عبد الحليم حمدى عبد الحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2136 ورقم قيد 26690    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- شارونه- 

بملك/ حمدى عبد الحليم محمد حسين

43 - رضا بطرس ناروز بطرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2138 ورقم قيد 26691    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - 

دير الجرنوس - بملك / امال ميلد ابراهيم

44 - مظهر محمد ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2158 

ورقم قيد 22144    رئيسى آخر  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا بندر العدوه-  ش: محمد 

عبده - بملك/حجاج لطفي محمد

45 - رضا زكى عبد السيد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2148 ورقم قيد 26692    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار ابوجرج عزبه 

على باشا بملك / سعديه ثابت جرجس

46 - محمد عطا على على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2160 ورقم 

قيد 26693    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وتجارة الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - ميانة - عزبة 

على باشا فهمى - بملك / عطا على على

47 - ناصر جمعه عباس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2166 

ورقم قيد 26694    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته, بجهة محافظة 

المنيا مركز بني مزار-القيس -بملك/هبه محمد حسين

48 - الحسن محمد غريانى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2176 ورقم قيد 26695    محل رئيسى  عن معرض بيع سيراميك, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- البجهور 

-بملك/ احمد محمد غريانى احمد

49 - عبدالحميد علي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2177 

ورقم قيد 26696    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته, بجهة محافظة 

المنيا مركز بني مزار- نزله جلف - بملك/علي محمد احمد عبدالحميد
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50 - احمد عبدالحق ابراهيم عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2181 ورقم قيد 26697    محل رئيسى  عن بيع الواح طاقه شمسيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- 

صندفا - بملك/عبدالحق ابراهيم عبدالحق

51 - محب برسوم محروس عزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2183 ورقم قيد 26698    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل اخشاب, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار -ش : 

طريق البحر - خلف قلبيظو -بملك/ مينا حلمى كامل

52 - خالد سالم على سالم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2184 ورقم 

قيد 26699    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-العباسية-بملك/ اشرف 

محمد صابر احمد

53 - ساميه فايق نجيب بطرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2189 

ورقم قيد 26700    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - الناصرية- بملك/ اسلمان نعيم 

سليمان سعد

54 - عزه ابراهيم عبد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2190 

ورقم قيد 26701    محل رئيسى  عن محل بيع فول طعميه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه ابا البلد بملك / 

اشرف عبد المنعم كامل حسن

55 - جوهر عزام يوسف حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2191 

ورقم قيد 26702    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغة - قراره - بملك / يوسف عزام يوسف

56 - مارك وليم يوسف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2193 

ورقم قيد 26703    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغة  - قراره - بملك / وليم يوسف سلمان

57 - نوره بشارة توفيق عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2195 

ورقم قيد 26704    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار دش فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وخدمات النترنت, 

بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة-ش : طه حسين -بملك/ منتصر يوسف فرج

58 - حنان فؤاد فرج طنيوس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2196 

ورقم قيد 26705    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغه- عزبه فكري -ش:بورسعيد -بملك/غبر يوسف حليم

59 - محمد سعيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2206 

ورقم قيد 26707    محل رئيسى  عن محل بيع اطارات, بجهة محافظة المنيا بندر العدوه- ش:بورسعيد -بملك/

شعبان كامل محمد

60 - محمد ابراهيم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2212 

ورقم قيد 26708    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- العباسية- بملك/ محمود 

رجب ابراهيم

61 - محمد عبدالرحمن محمد طلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2214 ورقم قيد 26709    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - ابشاق - بملك/ هنيه 

احمد محمد طلب

62 - مصطفي عزت ذكي عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2215 ورقم قيد 26710    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:عبدالعظيم الشرقي بجوار مسجد تاج الدين 

-بملك/احمد ابراهيم علي
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63 - فاضل سيد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2217 

ورقم قيد 26711    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - ش:

العاشر من رمضان - بملك/احمد سيد يوسف محمد

64 - ميخائيل ميلد كامل بطرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2218 

ورقم قيد 26712    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- اشنين -بملك/مينا ميلد 

كامل

65 - نيرة احمد ابراهيم فتحى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2219 

ورقم قيد 26713    محل رئيسى  عن دخول مزادات حكومية بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة المنيا بندر العدوة- ش : مصطفى كامل- بملك/ احمد ابراهيم فتحى

66 - صفاء عيد ابراهيم عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2220 ورقم قيد 26714    محل رئيسى  عن دخول مزادات حكومية بعد الحصول على التراخيص اللزمة, 

بجهة محافظة المنيا بندر العدوة- ش : عبد السلم عارف -بملك/ امال كساب على

67 - عبد الحكيم محمد ابراهيم فتحى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2221 ورقم قيد 26715    محل رئيسى  عن دخول مزادات حكومية بعد الحصول على التراخيص اللزمة, 

بجهة محافظة المنيا بندر العدوة- ش : عبد السلم عارف-بملك/ غزالة حفنى ابراهيم محمد

68 - محمد محمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2223 

ورقم قيد 26716    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- ميانه - 

عزبه علي فهمي - بملك/محمد حسن احمد

69 - نجاة فوزي محمد فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2226 

ورقم قيد 26717    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف الي, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- ابوجرج- 

بملك/محمد محمد علي احمد

70 - محمد مصطفي محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2231 

ورقم قيد 26718    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بالداخل بالسياره بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- الجرنوس 

-بملك/عزت مصطفي محمد

71 - عبدا عاطف عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2233 ورقم قيد 26719    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- 

نزله اولد الشيخ - بملك/مبروك عبدالعظيم محمد

72 - محمود محمد ابراهيم فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2235 

ورقم قيد 26720    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة المنيا بندر 

بني مزار- ش:مدرسه القوميه - بملك/ احمد محمد ابراهيم

73 - عاطف سعد صادق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2236 

ورقم قيد 26721    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-عباد شارونه- بملك/ نوال نصيف 

عزيز

98 - محمد حمدى محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2332 

ورقم قيد 10094    رئيسى آخر  عن مطعم وكافيه ) فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغة- ش : الجمهورية عمارة دلس امام مجمع المحاكم - بملك/ مؤمن مصطفى ابو الحسن
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74 - ابرام ملك يونان رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2252 

ورقم قيد 17109    رئيسى آخر  عن  مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا توريد العماله والحاسب اللي 

بمستلزماته والنترنت والدويه والحبار والملبس العسكريه والطابعات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- 

منشأه ابو عزيز - ش:السرب -بملك/ملك يونان رزق

75 - بيضه عطيه احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2243 

ورقم قيد 26722    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - قلينى ش: 

المدارس - بملك / احمد ابراهيم صالح جابر

76 - محى محمد حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2253 

ورقم قيد 26723    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار صندفا بملك / جيهان باهى 

رشاد

77 - صلح شحاته احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2254 

ورقم قيد 26724    محل رئيسى  عن بيع الوميتال )دون التصنيع(, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - شم القبليه 

- بملك/شحاته احمد محمد

78 - ضاحى طلعت وزيرى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2256 

ورقم قيد 26725    محل رئيسى  عن شونيه لبيع  مواد البناء, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - شارونه  - 

بملك / منار محمد على

79 - رضا محروس حنا جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2257 

ورقم قيد 26726    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

بني مزار- ش:طريق البحر - بملك/ فكتوريا لمعي اسحق

80 - احمد سيد كامل حسني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2260 ورقم 

قيد 26727    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بالداخل بالسياره بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:ترعه مطاي - 

بملك/سيد كامل حسني

81 - ماريهان عادل لويس صادق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2261 

ورقم قيد 26728    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار حريمى, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش -رشدى - 

بملك / نرمين نشات عبد الشهيد

82 - ابو زيد احمد سيد ادم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2268 ورقم 

قيد 26729    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - 

ش: ناعوم -بملك/ جمعه على عبدالغنى

83 - اسامه شويل ميخائيل شويل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2269 ورقم قيد 26730    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه على الصادرات والواردات, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغه -جزيره شارونه - بملك / ميلد شويل ميخائيل

84 - ميخائيل شويل ميخائيل شويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2270 ورقم قيد 26731    محل رئيسى  عن بيع تكيفات ومبردات مياه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته 

وخدمات النترنت, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- جزيره شارونه - بملك/ميلد شويل ميخائيل

85 - احمد عبدالبديع عبدالعظيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2271 ورقم قيد 26732    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول فيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة 

المنيا مركز مغاغه- ملطيه- بملك/محمد ابراهيم انور صالح
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86 - محمود نادي  فؤاد محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2272 ورقم قيد 26733    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه علي الصادرات والواردات, بجهة محافظة المنيا بندر بني 

مزار- ش:سعد زغلول -بملك/نادي فؤاد محمد حسانين

87 - ميرا ممدوح عياد رزق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2273 

ورقم قيد 26734    محل رئيسى  عن مكتب اعمال المقاولت المتكاملة والعمومية والستشارات الهندسية, بجهة 

محافظة المنيا بندر بنى مزار - شرق المحطة- شارع الحرية-برج الحسن -بملك/محمد على محمد

88 - محمود مختار حلمي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2278 

ورقم قيد 26735    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - 

منشأه اليوسفي - بملك/مختار حلمي محمد

89 - احمد كامل كمال كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2279 ورقم 

قيد 26736    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - نزله جلف - بملك/

نعيمه محمد بلش محمد

90 - يحيا جوده محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2280 ورقم 

قيد 26737    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- منشأه 

اليوسفي - بملك/محمد صابر عبدالجواد

91 - جمال ابراهيم حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2282 

ورقم قيد 26738    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- الشيخ زياد - بملك/ سمره 

عبدا احمد عبدا

92 - عماد عادل جرجس صادق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2286 

ورقم قيد 26739    محل رئيسى  عن مكتب توريد منتجات المحاجر فيما عدا توريد العماله, بجهة محافظة المنيا 

مركز مغاغه- شارونه - بملك/ تهاني ملك فايز

93 - حماده عليوه محروس عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2289 ورقم قيد 26740    محل رئيسى  عن تجاره فاكهه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار- ش:بورسعيد - 

بملك/عليوه محروس عبدالمنعم

94 - ايهاب صلح كامل عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2292 

ورقم قيد 26741    محل رئيسى  عن اصلح موازين, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : ابو النور من 

شارع عبد العظيم - بملك/ صلح كامل عبد ا

95 - فاطمه حسن راضي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2293 

ورقم قيد 26742    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز 

بني مزار - الجنديه - بملك/اكرام عبدالعظيم عبدالغني

96 - احمد مصطفى جمال على فرجانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2299 ورقم قيد 26743    محل رئيسى  عن مصنع عطور, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : نوح البحرى 

- بملك/ ايمن فليب عياد خله

97 - هيثم سيد همام عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2300 ورقم 

قيد 26744    محل رئيسى  عن انتاج وبيع شتلت فاكهه فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة محافظة المنيا بندر بني 

مزار - طريق ابوحرب - بملك/رمضان محمد محمود

99 - فاروق محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2330 ورقم قيد 15589    رئيسى آخر  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:الجمهوريه -

بملك/محمد فولي محمد عبدالسلم
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100 - شعبان بدر رمضان عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2302 ورقم قيد 26745    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار - الناصرية -بملك/ ربيع ابو الفتوح السيد عصر

101 - اسلم حمدى حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2303 

ورقم قيد 26746    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحومات, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار -ش : الحرية - 

امام محطة القطار -بملك/ عماد مراد غبر ميخائيل

102 - ارميا فايق صليب ايوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2308 

ورقم قيد 26747    محل رئيسى  عن تجارة اعلف دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - بنى 

صامت- بملك/ فايق صليب ايوب

103 - عرفة على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2310 

ورقم قيد 26748    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- البجهور -بملك/ 

اشرف على محمد حسن

104 - عمر عبد الخر على محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2326 ورقم قيد 26749    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

المنيا بندر بنى مزار -ش : مصطفى كامل - بملك/االحسينى عبد الشافى حسين

105 - محمد سعد دردير عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2333 ورقم قيد 26750    محل رئيسى  عن بيع اسماك  ولحوم مجمده وشى اسماك, بجهة محافظة المنيا بندر 

بنى مزار شارع مصطفى كامل بملك / الحسينى عبد الشافى حسين

106 - اسلم فايز كامل علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2334 

ورقم قيد 26751    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

العدوه-ش:كورنيش البحر اليوسفي -بملك/ رضا محمد حلمي محمد

107 - مؤمن مرعي صابر علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2337 

ورقم قيد 26752    محل رئيسى  عن بيع خضار, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- صندفا -- الطريق الجديد 

- بملك/هاني مرعي صابر علي

108 - احمد حسين محمود الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2343 ورقم قيد 26753    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار- ش:عبدالرحيم 

متفرع من ش:عبدالعليم ابوالليل -بملك/عادل حسين محمود الخطيب

109 - محمد حمدي حسن عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2347 ورقم قيد 26754    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36  من 

المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه علي الصادرات والواردات, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغه- شم البحريه - بملك/محمد عدلي ابوجبل

110 - ماجده احمد محمد عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2348 ورقم قيد 26755    محل رئيسى  عن محل تجهيز وطهى وبيع حلوى من عجين, بجهة محافظة المنيا 

بندر بنى مزار -ش : المحكمة -بملك/ حمدى محمد محمد حسن

111 - علء  اسماعيل عبدالجواد عزام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2349 ورقم قيد 26756    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته, بجهة 

محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:طه حسين - بملك/ابوالجود ابوسريع مصطفي

112 - عزالدين مندي محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2350 ورقم قيد 26757    محل رئيسى  عن كافيه )فيماعدا خدمات النترنت(, بجهة محافظة المنيا بندر بنى 

مزار - ش:مصطفى حافظ المتفرع من شارع الجمهوريه - بملك/ على عبدالمنعم على - الول علوي
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113 - محمد عبدالعظيم حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2351 ورقم قيد 26758    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:عبدالعظيم 

الشرقي -بملك/اشرف اسماعيل شعبان

114 - محمود سالم عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2357 ورقم قيد 26759    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه طنبدى بملك / سالم 

عبد الحميد محمد

115 - عمرو احمد محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2358 

ورقم قيد 26760    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار ابشاق بملك / ساره محمد 

على

116 - حجازي جلل حسين جلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2361 ورقم قيد 26761    محل رئيسى  عن بيع دهانات دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:

الثوره -بملك/مؤمن رمضان محمد

117 - علء علي عبدالواحد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2363 ورقم قيد 26762    محل رئيسى  عن مطعم اسماك, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار- ش:احمد ماهر -

بملك/ايمن علي محمود

118 - عبير سيد محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2365 

ورقم قيد 26763    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغه - ش:ادهم البحري - بملك / احمد محمد حمدي

119 - اسلم جمال محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2366 

ورقم قيد 26764    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدويه, بجهة محافظة المنيا مركز 

العدوه- عطف حيدر - بملك/احمد محمد سليم

120 - علي عيسي علي تمام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2368 

ورقم قيد 26765    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز 

بني مزار- الجنديه - بملك/عيسي علي تمام فراج

121 - اميره محمد حسن عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2369 ورقم قيد 26766    محل رئيسى  عن تجارة فرازات البان وقطع غيارها, بجهة محافظة المنيا مركز 

العدوة- نزلة رمضان - بملك/ محمد حسن عبد الحفيظ

122 - رمضان مبروك عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2374 ورقم قيد 26767    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بالداخل بالسيارة بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة-الشيخ مسعود -بملك/ 

مبروك عثمان محمد طلب

123 - اشرف عبدا مبارك ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2375 ورقم قيد 26768    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وتجارة الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه - 

الجهاد رقم 4 - بملك / صلح عبدا مبارك

124 - رومانى عادل وهيب مسعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2386 ورقم قيد 26770    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش :السلم- 

بملك/ مينا عادل وهيب مسعود

125 - مينا ناصر فهيم كراس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2387 

ورقم قيد 26771    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه-قليني -ش:المرور 

عماره 6 بملك/ناصر فهيم كراس معوض
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126 - ايمان عيد عبد الحكيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2388 ورقم قيد 26772    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه 

عباد شارونه بملك / جمال عبد العزيز عبد الحميد

127 - صالح رضا فهمى منصور تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2391 ورقم قيد 26773    محل رئيسى  عن مقلى, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : بور سعيد - اول 

شارع الشوانى - بملك/ جمال محمد عبد المنعم على قنديل

128 - عماد طه عبدالمنعم دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2393 ورقم قيد 26774    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار- 

منشأه بكير - بملك / زينب سعد عبدالفضيل

129 - صموئيل اسحق بطرس عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2394 ورقم قيد 26775    محل رئيسى  عن تشكيل خشب هدايا, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه عقار رقم 55 

منشيه المصرى شارع ليبيا بملك / احمد محمد عبد الوهاب

130 - مصطفي محمد ثابت جلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2397 

ورقم قيد 26776    محل رئيسى  عن بيع زيوت وقطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار-ش:

مدرسه الصناعه - بملك/ محمد ثابت جلل

131 - محمد فايز فرجاني كامل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2400 

ورقم قيد 26777    محل رئيسى  عن محل حلقه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- العبور - ش: السلم - بملك/

محمود محمد محمد

132 - ابانوب مجدي ناروز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 450,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2421 ورقم قيد 24091    رئيسى آخر  عن  مكتب مقاولت متكامله, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - ش:

السوق من شارع الطراد -بملك/ صموئيل سيحه عزيز مسعود

133 - امل عبد القادر عبد القادر عزوز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 2407 ورقم قيد 26778    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- 

سلقوس - بملك/ على محمد مفتاح محمد

134 - ايناس ابراهيم بشري تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2422 ورقم قيد 26779    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - بنى واللمس - بملك / 

خلف محروس عياد جرجس

135 - باسم ربيع اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2424 ورقم قيد 26780    محل رئيسى  عن خدمات محمول ) فيما عدا النترنت (, بجهة محافظة المنيا مركز 

بنى مزار - اعطو -بملك/ اسماعيل محمود عبد التواب

136 - هانى محمد حلمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2426 

ورقم قيد 26782    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - اشروبة-بملك/ محمد حلمى 

احمد محمد

137 - علء شوقى البدرى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2427 

ورقم قيد 26783    محل رئيسى  عن حظيرة لتجارة وتربية الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار -القيس 

- بملك/ شوقى البدرى على ابو الدهب

138 - هاله احمد دياب عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2429 

ورقم قيد 26784    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته, بجهة محافظة 

المنيا مركز بني مزار-بني صامت - بملك/السيد حسن السيد فراج
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139 - وليد شويل ميخائيل شويل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2430 ورقم قيد 26785    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه علي الصادرات والواردات, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغه- جزيره شارونه - بملك/ميخائبل شويه ميخائيل

140 - مصطفى محمد محب عبد الحميد شمس الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-05-2022 برقم ايداع 2431 ورقم قيد 26786    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : مدرسة العدادية بنات - بملك/ ملك هارون واصف

141 - نورا جلل مصطفي امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2432 

ورقم قيد 26787    محل رئيسى  عن بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة المنيا بندر بني 

مزار- ش:العاشر من رمضان - بجوار موقف حلوه الجديد -بملك/راويه عبود مجلي

142 - رضا زغلول يونان ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2435 

ورقم قيد 26788    محل رئيسى  عن تجاره سيراميك وادوات صحيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- ملطيه 

- ش:حسين الشافعي - بملك/صموئيل زغلول يونان

143 - صقر صبحى عبدالعظيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2436 ورقم قيد 26789    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار- البهنسا - 

بملك / حسين ابراهيم الدسوقي

144 - حسين كرم حسين حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2448 

ورقم قيد 26791    محل رئيسى  عن ترزى افرنجى, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه شارع عبد العظيم الشرقى 

بملك / اشرف عزت نور الدين

145 - محمد صلح مندي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2451 

ورقم قيد 26792    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - ش:السلم القبلي -بملك/

محمد شلبي خديوي عبدالسلم

146 - محمود عبدالفتاح محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2456 ورقم قيد 26793    محل رئيسى  عن منجد بلدي, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار- ش:الجمهوريه - 

بملك/محمد علي محمد يوسف

147 - جمال عبد ا محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2459 ورقم قيد 26794    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف جملة, بجهة محافظة المنيا بندر العدوة- ش :

مصطفى كامل - بملك/محمد قاسم عبد السلم

148 - ناهد محمود يوسف محمود ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2460 ورقم قيد 26795    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنيا بندر مغاغه - ش:عمر بن الخطاب - بملك/ محمد احمد عبدالمحسن

149 - حنان زغلول دكروري محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2461 ورقم قيد 26796    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف الي, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - برطباط 

- بملك/ على فكرى عبدالعظيم

150 - عاطف على محمد حماده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2467 

ورقم قيد 26797    محل رئيسى  عن بيع سجائر ومواد غذائيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - بني واللمس 

- بملك/ سلوى صالح حسن

151 - محمد رشدى عبد الفتاح حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2469 ورقم قيد 26798    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- قفادة - بملك/ نور الدين 

رشدى عبد الفتاح
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فروع الفراد

قيود الشركات

1 - شركة احمد عماد عبداللطيف وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    2205 ورقم قيد  26706    مركز عام  عن مقاولت عامة وتوريد مواد البناء  بجهة محافظة المنيا 

مركز مغاغة - برطباط - بملك / منتصر عماد عبداللطيف

2 - شركه محمد عبدا محمد مختار وشريكته شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    2377 ورقم قيد  26769    مركز عام  عن بقاله تموينيه  بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- 

شلقام -عزبه ابو رجب - بملك/رجاء عبدالوهاب احمد

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - سعيد محمد ابوالغيث محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   481 قيد فى 21-04-1999 برقم ايداع  370 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

2 - محمد حلمى احمد محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6131 قيد فى 10-01-2005 برقم ايداع  29 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

3 - عثمان حسن حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25920 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  6099 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

4 - حجاج خلف ا مرسى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14195 قيد فى 17-11-2014 برقم ايداع  

1485 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

5 - سعد دردير عبد العال حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   1327 قيد فى 08-08-1998 برقم ايداع  555 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

6 - سهير شوقي حليم غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6162 قيد فى 24-01-2005 برقم ايداع  68 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      9288  بتاريخ 2022/5/10 وذلك 

لعتزال التجاره

7 - تيسير رفعت محمد الدرديرى عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   17449 قيد فى 15-08-2017 برقم 

ايداع  4236 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/10 وذلك لعتزال 

التجارة

8 - عماد خيرى دميان حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   25145 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  3474 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

9 - تم تعديل اسم التاجر بجعله )احمد محمد احمد محمد احمد عبدالعال(  تاجر فرد سبق قيده برقم   25825 قيد 

فى 15-12-2021 برقم ايداع  5006 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال 

التجاره

10 - عاشور مراد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   1148 قيد فى 26-05-1998 برقم ايداع  365 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

11 - مارلين ملك حبيب ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14248 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع  

3467 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع للستغناء عنه

12 - ميرا ممدوح عياد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   24256 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  1457 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

13 - ساره محمد عبدالحكيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16037 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع  

1374 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

14 - زينب محمد المهدى الصاوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20963 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  

2583 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

15 - ياسين رمضان عبدالنبي بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24309 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع  

1572 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب في 2022/5/12 وذلك لعتزال التجاره

16 - محمد سيد امين عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25487 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  4241 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/12 ذلك لعتزال التجاره

17 - عبدالعظيم صلح عبدالعظيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25547 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

4360 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/12 وذلك لعتزال لتجاره

18 - جيهان صلح عبدالغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4755 قيد فى 27-07-2002 برقم ايداع  535 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

19 - بيشوى نشات نجيب بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   10780 قيد فى 14-10-2010 برقم ايداع  

1079 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

20 - عماد عيد فايز عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   21534 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع  3892 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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21 - فاطمه محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21717 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  63 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

22 - مينا مجدى يوسف كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22425 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  1488 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/16 وذلك لعتزال التجارة

23 - سعد كامل وهيب سعد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   23371 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

3451 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/16 وذلك لعتزال التجارة

24 - رانيا محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   24248 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  1432 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

25 - احمد رجب عبدا علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26143 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  529 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/16 وذلك لعتزال التجارة

26 - فاضل سيد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3360 قيد فى 29-07-2000 برقم ايداع  591 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

27 - على عشيرى على فرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12853 قيد فى 10-12-2012 برقم ايداع  1698 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر المحو رقم 9304 بتاريخ 2022/5/17 وذلك 

للعتزال التجارة

28 - دهب عبدالحفيظ عبدالحميد حداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15877 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  

846 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/17 ذلك لعتزال التجاره

29 - احمد محمود محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17747 قيد فى 26-10-2017 برقم ايداع  3077 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/17 وذلك لعتزال التجارة

30 - مكرم رمسيس رزق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   25765 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

4841 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

31 - محمد سعيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26605 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  1892 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/17 ذلك لعتزال التجاره

32 - السيده رضا محمود ابو الحسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6101 قيد فى 13-03-2016 برقم ايداع  

653 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسي الخر للستغناء عنه

33 - محمد على فكرى عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15210 قيد فى 20-09-2015 برقم ايداع  

1863 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/18 وذلك لعتزال التجارة

34 - نها محمد سيد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21641 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع  4136 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/18 وذلك لعتزال التجارة

35 - احمد يوسف عبد اللطيف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   25318 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

3844 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

36 - رامى محمد مهنى الداخلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25707 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  4710 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

37 - عبد ا عاطف عبد العظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26589 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

1826 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

38 - محمد صادق ابو العل عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12529 قيد فى 29-08-2012 برقم ايداع  

1153 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم         بتاريخ 2022/5/19 

وذلك لعتزال التجاره

39 - محمد رمضان حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13517 قيد فى 12-12-2013 برقم ايداع  1360 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

40 - بطل ابراهيم محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16869 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع  

248 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      9315 بتاريخ 

2022/5/19 وذلك لعتزال التجاره

41 - محمد خميس شعبان حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19552 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع  4539 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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42 - محمود محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20014 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع  559 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

43 - جيهان باهى رشاد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21552 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  

3928 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

44 - هيثم سيد همام عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12176 قيد فى 22-03-2012 برقم ايداع  497 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

45 - مديحه حمدى كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15449 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع  2426 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      9321  بتاريخ 2022/5/22 

ولك لعتزال التجاره

46 - يوحنا وهيب حنا غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25176 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  3552 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/22 وذلك لعتزال التجارة

47 - صبحى نجيب عثمان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   13595 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  19 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

48 - هانم حمدى احمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   22220 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع  

1087 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/23 وذلك لعتزال التجارة

49 - ليوجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22220 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع  1087 وفى تاريخ  

23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/23 وذلك لعتزال التجارة

50 - يوسف جابر ادوارد عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   25072 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  

3281 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

51 - محمد صالح عبداللطيف صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   8825 قيد فى 26-11-2007 برقم ايداع  879 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

52 - كيرلس جرجس فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14138 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع  1373 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/24 وذلك لعتزال التجارة

53 - باهر ابراهيم حسب ا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   18690 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  

4257 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع للستغناء عنه

54 - باهر ابراهيم حسب ا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   18690 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع  

2450 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

55 - عبد الرحمن خلف راضي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25399 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

4042 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/24 وذلك لعتزال التجارة

56 - محمد عبد ا محمد مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم   4202 قيد فى 08-08-2001 برقم ايداع  617 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/25 وذلك لعتزال التجارة

57 - مؤمن احمد محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16420 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع  2300 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/25 وذلك لعتزال التجارة

58 - مسعود احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22168 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع  973 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/25 وذلك لعتزال التجارة

59 - احمد ابوطالب ابوهشيمه فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   23904 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

694 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/25 وذلك لعتزال التجارة

60 - جيهان عيد على عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25408 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  4062 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/25 وذلك لعتزال التجارة

61 - مؤمن احمد محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16420 قيد فى 06-08-2018 برقم ايداع  2806 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاشيره رقم2379  بتاريخ 2022/5/26 وذلك 

الستغناء عنه

62 - ابرام فليب هنري سير  تاجر فرد سبق قيده برقم   16991 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع  1124 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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63 - ابرام فليب هنري سير  تاجر فرد سبق قيده برقم   16991 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع  1124 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

64 - ناصر احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24839 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  2818 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

65 - رضا محفوظ قرني حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   24937 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  3003 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

66 - صلح جمعه على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11224 قيد فى 16-05-2011 برقم ايداع  617 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/29 وذلك لعتزال التجارة

67 - عيد محمود عبد الرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20281 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع  

1132 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/29 وذلك لعتزال التجارة

68 - مينا كمال شكرى فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   6669 قيد فى 30-10-2005 برقم ايداع  1048 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/30 وذلك لعتزال التجارة

69 - جاسر محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18582 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع  

2219 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

70 - مصطفى ناجح اسماعيل عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19625 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع  

4726 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/30 وذلك لعتزال التجارة

71 - عمر احمد كامل مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20234 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع  1029 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

72 - كيرلس منير جميل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   25093 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  3328 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

73 - ياسمين سيد حسين عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25197 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  3591 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

74 - جانيت فايز حنا سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6337 قيد فى 07-05-2005 برقم ايداع  401 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

75 - محمد شعبان زكى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18947 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع  2892 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

76 - مريم نصر صادق بسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم   25421 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

4098 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/5/31 وذلك لعتزال التجارة

77 - راضي شعبان حسن عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25645 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

4560 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

78 - حجاج محمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25650 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  4566 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

79 - انطون ايهاب اسحق ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   26470 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  1463 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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رأس المال

1 - سعيد محمد ابوالغيث محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   481 قيد فى 10-05-1997 برقم ايداع   171 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - سامى عشرى شفيق رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   6245 قيد فى 02-03-2005 برقم ايداع   203 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - محمد النحاس احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   13957 قيد فى 08-07-2014 برقم ايداع   950 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - زينب حسن حافظ سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   2894 قيد فى 29-01-2000 برقم ايداع   58 فى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - هانى اسحق سيدهم مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم   11890 قيد فى 19-12-2011 برقم ايداع   1832 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - ايمن محمد شلقامى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   12989 قيد فى 29-11-2013 برقم ايداع   142 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - ايمان عامر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15610 قيد فى 04-04-2017 برقم ايداع   1294 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

8 - صابر محمد عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   23498 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع   

3735 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - ميلد بباوى عزيز صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   23938 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع   780 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - سيد حسن على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   13220 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع   3185 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - سمير فاروق عبدالستار عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   22926 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع   

2487 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - ربيع محمد حسين عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم   23574 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع   3890 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - شنوده اكرم سيفين رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   25482 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   4230 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - ايمان عيد سعيد اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم   16062 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع   1450 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - مصطفى فولى احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   12423 قيد فى 02-07-2012 برقم ايداع   

964 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - محمد حسين على زيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23724 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع   276 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - احمد محمد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   11056 قيد فى 14-03-2011 برقم ايداع   268 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - صبحى نجيب عثمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   13595 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع   107 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - صبحى نجيب عثمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   13595 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع   19 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

20 - نجلء سيد فرغلى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17165 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع   1556 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - نادر محمد مصري عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   25551 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   4365 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - تم تعديل صفه التاجر بجعله ابو العز صلح ابراهيم لبلوغه سن الرشد تاجر فرد سبق قيده برقم   1961 قيد 

فى 08-03-1999 برقم ايداع   223 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

23 - ناديه هانى بشرى حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم   18831 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع   2604 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - محمد على محمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم   24477 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع   1986 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - ام السعد عبدا امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20600 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع   1872 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - رجب سالم على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   22078 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع   806 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - ابرام نسيم عياد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   25822 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   5001 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - وليد ضيف عدلي عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26078 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع   357 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - محمود سالم عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26759 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   

2357 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - الهام حسنى عبد الوهاب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   16500 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع   

2470 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  450,000.000

31 - ابانوب مجدي ناروز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   24091 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع   

1081 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  351,000.000

32 - علء محمد عبدالجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7788 قيد فى 07-06-2006 برقم ايداع   1395 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - ربيع رجب عبدالصالحين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   21211 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع   

3147 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - هلل عيد على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   14516 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع   407 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - احمد فتحى ربيع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22333 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع   1318 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - سعيد محمد ابوالغيث محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    481 قيد فى 10-05-1997 برقم ايداع    171 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله)مركز مغاغه- ابا 

البلد -ش:الجهمي -بملك/مجدي محمد محمد احمد(

2 - جلل احمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4259 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    2031 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله )مركز بني 

مزار-القيس- بملك/محمد عبدالحميد عبدالرؤوف(

3 - محمد عبد المنعم ابراهيم زيادى تاجر فرد سبق قيده برقم    26335 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

1122 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسى اخر بعنوان -مركز 

مغاغه - ابا البلد - بملك / رضا عبد العظيم راضى وبنشاط - توريدات عموميه ) مسلتزمات المطاعم والفنادق 

والكافيهات ( فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه وخدمات النترنت والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه

4 - احمد سمير احمد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم    26572 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    1790 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله)مركز بني 

مزار-ابوجرج -عزبه ابوجمعه -طريق البراهيميه-بملك/عثمان عبدالرحيم عثمان(

5 - محمود خالد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    22270 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع    1205 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسى اخر بعنوان - مركز مغاغه 

- شارونه - مركز مغاغه - بملك / خالد احمد محمد وبنشاط مكتب مقاولت

6 - عبد الجابر فاروق حسين دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    10062 قيد فى 22-10-2009 برقم ايداع    

1067 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسى اخر بعنوان بندر 

مغاغة -ش : الشهيد يحي البلهاسى تحت السكة الحديد -بملك / حسام الدين ربيع سيد محمد وبنشاط حظيرة لتربية 

وتجارة الماشية

7 - عبد ا محمد محمدعبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    13579 قيد فى 02-01-2014 برقم ايداع    65 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله)مركز 

مغاغه- امام عزبه الغفار طريق شمس الدين -بملك/جمال شلقامي عيد(

8 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    13866 قيد فى 21-05-2014 برقم ايداع    742 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسي اخر عن نشاط مصوغات 

ومجوهرات بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين 

التجاره الداخليه  بعنوان بندر العدوه- ش:مصطفي كامل -بملك/ناريمان عبدالعظيم السعدي محمود

9 - مصطفى شوقى ابراهيم دكرورى تاجر فرد سبق قيده برقم    15696 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع    

436 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسى اخر بعنوان - مركز 

بنى مزار - البهنسا - بملك/ احمد كامل ابراهيم وبنشاط _ مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه على الصادرات والواردات

10 - القاصر محمد فتحى على محمد بولية والده تاجر فرد سبق قيده برقم    3069 قيد فى 2000-04-04 

برقم ايداع    247 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان 

بجعله -مركز بنى مزار -القيس -بملك/ نجاح محمود محمد

11 - د  معروف محمد حسن احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    3734 قيد فى 18-10-2000 برقم ايداع    

1029 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر 

بني مزار -ش:الديابي -بملك/معروف محمد حسن احمد

12 - نجوى محمد زكى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    13410 قيد فى 02-10-2013 برقم ايداع    

1084 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله) بندر 

بني مزار- ش:الخزاعي القبلي -بملك/احمد سعد محمد (
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13 - مظهر محمد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    22144 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    934 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسي اخر عن نشاط حظيره 

لتربيه وتجاره الماشيه بعنوان بندر العدوه-  ش:محمد عبده - بملك/حجاج لطفي محمد

14 - حنا سعد حنا ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    25777 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    4888 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله بندر بنى مزار- 

بجوار مسجد الرحمه بملك / ممدوح عبد الرحمن عبد المنعم طليبه

15 - لملوم صاوى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19449 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع    4313 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المعادى - المعادى - /9ه/5 شارع احمد 

عبدالعظيم من ش النصر - غرفه z من الشقه - /

16 - جمال احمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    8965 قيد فى 06-03-2008 برقم ايداع    209 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر مغاغه- 

ش:عبدالستار تاج الدين - بملك/جمال احمد ابراهيم عمر

17 - ابرام ملك يونان رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    17109 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع    1419 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسي اخر عن نشاط مقاولت 

عامه وتوريدات فيما عدا توريد العماله والحاسب اللي بمستلزماته والنترنت والدويه والحبار والملبس 

العسكريه والطابعات بعنوان مركز بني مزار- منشأه ابو عزيز - ش:السرب -بملك/ملك يونان رزق

18 - عبدا مخيمراحمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25261 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    3734 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا مركز مغاغة - كفر الصالحين - بملك/ 

عبدا مخيمر احمد محمد

19 - عبدا مخيمر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25261 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    

3807 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله -مركز 

مغاغه - كفر الصالحين - بملك/ عبدا مخيمر احمد محمد

20 - عبدا مخيمر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25261 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    

3809 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله)مركز 

مغاغه-كفر الصالحين -بملك/عبدا مخيمر احمد محمد (

21 - احمد محمد سيد مجاور تاجر فرد سبق قيده برقم    15519 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع    2592 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العناوان بجعله بندر مغاغة 

- ش : السجل المدنى -بملك/ نجوى ابراهيم حسن ابراهيم

22 - عبدا محمود احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    22852 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    2341 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله مركز بني 

مزار- ترعه ابوحسيبه -نزله الدليل -بملك/حسام عبدالناصر محمود احمد

23 - مريم نادى وفيق القمص بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    23572 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    

3887 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر 

بني مزار - شرق المحطه - بجوار مدرسه الزهراء - بملك/ رضا غطاس اسكندر

24 - محمد حمدى محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    10094 قيد فى 05-11-2009 برقم ايداع    

1219 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسى اخر بعنوان بندر 

مغاغة- ش : الجمهورية عمارة دلس امام مجمع المحاكم - بملك/ مؤمن مصطفى ابو الحسن وبنشاط مطعم 

وكافيه ) فيما عدا خدمات النترنت(

25 - صبحى نجيب عثمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    13595 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع    

107 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا مركز مغاغه- عزبه علي باشا فهمي 

- بملك/عثمان نجيب عثمان

26 - صبحى نجيب عثمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    13595 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    19 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:سور - بملك/نجيب 

عثمان حسين
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27 - فاروق محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    15589 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع    

139 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسي اخر عن نشاط مكتب 

تصدير بعنوان بندر مغاغه- ش:الجمهوريه -بملك/محمد فولي محمد عبدالسلم

28 - نجلء سيد فرغلى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17165 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع    1556 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله )بندر بني 

مزار0 ش: الريدي - بملك/حسن محمد حسن(

29 - ناديه هانى بشرى حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم    18831 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع    2604 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا بندر مغاغه - ش: عبدالستار بجوار مدرسة 

ام المؤمنين - بملك / حسن عبدالوهاب عثمان

30 - ابانوب مجدي ناروز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    24091 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

1081 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح رئيسي اخر عن نشاط 

مكتب مقاولت متكامله بعنوان بندر مغاغه - ش:السوق من شارع الطراد -بملك/ صموئيل سيحه عزيز مسعود

31 - طه محمدنجيب محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    24097 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1095 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله بندر مغاغه- 

منشيه المصري - ش الحجاز -بملك/مصطفي سعد عبدالوهاب

32 - محمد محمد المهدى مندى تاجر فرد سبق قيده برقم    26288 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    969 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر بنى 

مزار - ش :العيايدة - بملك/ نجاة شلقامى محمد

33 - طه فتحى صادق على تاجر فرد سبق قيده برقم    26469 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    1450 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله مركز 

مغاغه- عباد شارونه - بملك/مصطفي كامل صادق علي
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النشاط

1 - سعيد محمد ابوالغيث محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  481 قيد فى 10-05-1997 برقم ايداع    171وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله)مقاولت عامه(

2 - سامى عشرى شفيق رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  6245 قيد فى 02-03-2005 برقم ايداع    203وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) مكتب استيراد وتصدير فيما عدا 

مجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمة للرقابة العامة على الصادرات والواردات 

)

3 - احمد عيد عبدالتواب محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  26585 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    

1812وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط )بيع فحم(

4 - ادهم عمرو حسن حسنى عزام تاجر فرد سبق قيده برقم  25976 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    84

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله)مكتب مقاولت نقل بالداخل 

بالسياره(

5 - شريهان عادل عبد المنعم محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  18240 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    

286وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله)حظيره لتربيه وتجاره الماشيه(

6 - محمد النحاس احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13957 قيد فى 08-07-2014 برقم ايداع    950وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )معرض بيع اجهزه كهربائيه ومنزليه فيما 

عدا الحاسب اللي و مستلزماته بعد الحصول على التراخيص اللزمه(

7 - مارلين ملك حبيب ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  14248 قيد فى 02-12-2014 برقم ايداع    1590

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله - ورشه لتعبئه الفايبر

8 - غالى طبيب غالى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  17862 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع    3533وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على 

موافقه جهاز تنظيم النقل البري والبحرى وبعد الحصول على التراخيص اللزمه(

9 - ورده فاروق عبداللطيف السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23002 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع    

2652وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع اجهزه كهربائيه

10 - طه حسين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26349 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    1158وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله - حظيره لتربيه وتسمين  وتجاره الماشيه

11 - احمد محمد سعد شيخون تاجر فرد سبق قيده برقم  12400 قيد فى 19-06-2012 برقم ايداع    912وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تعليم وتدريب الطفال وتسويق برامج تدريب 

مهنيه الى النشاط الصلى تدريب وتكنولوجيا المعلومات فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بناء على الموافقه المنيه رقم1032بتاريخ 2202/2/23 بالشاره 

الى مكتب مغاغه رقم 132 لسنه 2021

12 - ايمن محمد شلقامى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12989 قيد فى 29-11-2013 برقم ايداع    142وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط بجعله) مقاولت عامة(

13 - مصطفى شوقى ابراهيم دكرورى تاجر فرد سبق قيده برقم  15696 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع    

436وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط بجعله - تخليص جمركى

14 - ايمن جيد عياد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16681 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع    2963وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره ادوات تجميل فيما عدا الدويه

15 - ايمن جيد عياد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16681 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    4135وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نشاط الفرع بجعله  تجارة لوازم صيدليات وادوات 

تجميل بالجمله  فيما عدا الدويه

16 - صابر محمد عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  23498 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    

3735وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع مواد بتروليه ) زيوت 

وشحومات(
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17 - ميلد بباوى عزيز صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  23938 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع    780وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )معرض لبيع السيراميك(

18 - عمر فايز سيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  24686 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    251وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نشاط الرئيسي الخر بجعله )بيع وتصدير الحاصلت 

الزراعيه فيما عدا النباتات الطبيه(

19 - رامز رافت فوزى فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  26685 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    2116وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )بيع ملبس جاهزه بالجمله فيما عدا 

الملبس العسكريه (

20 - ممدوح فايز ميخائيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16667 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع    

2936وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط بجعله) بيع وتوزيع الدخان 

والسجائر(

21 - عبدا مخيمر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25261 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    3807

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط بجعله -حظيرة لتربيه وتجاره الماشيه

22 - عبدا مخيمر احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25261 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    3809

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله)مزرعه لتربيه وتجاره الدواجن(

23 - احمد محمد سيد مجاور تاجر فرد سبق قيده برقم  15519 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع    2592وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع مبيدات وتقاوى زراعية

24 - ايمن جيد عياد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16681 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع    2963وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )تجاره لوازم صيدليات وادوات تجميل 

بالجمله فيما عدا الدويه(

25 - محمد سعيد هلل علي تاجر فرد سبق قيده برقم  26662 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    2063وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله حظيرة لتربية وتسمين وتجارة الماشية

26 - احمد محمد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  11056 قيد فى 14-03-2011 برقم ايداع    268وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )مقاولت زراعيه وتشمل امداد الشبكات 

وتنسيق الحدائق فيما عدا توريد العماله والنترنت (

27 - صبحى نجيب عثمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  13595 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع    107

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيره لتربيه وتجاره الماشيه

28 - صبحى نجيب عثمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  13595 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    19

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مواد بتروليه وزيوت وشحومات

29 - مينا صادق روبيل مكسموس تاجر فرد سبق قيده برقم  15548 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع    38

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) تصدير(

30 - نجلء سيد فرغلى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17165 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع    1556وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) توريدات عامه فيما عدا توريد العماله 

والمن والحراسه وخدمات النترنت والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه(

31 - احمد عمر احمد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  26310 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    1046

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله محل بيع عطور وهدايا دون 

التصنيع

32 - ناديه هانى بشرى حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18831 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع    2604وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )بيع مستحضرات تجميل فيما عدا 

الدويه(

33 - ام السعد عبدا امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20600 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    1872

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع ادوات كهربائيه

34 - رجب سالم على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  22078 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    806وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )مطعم فول وطعميه (
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35 - وليد ضيف عدلي عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26078 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    357

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )تجاره عطاره فيما عدا النباتات 

الطبيه (

36 - وليد ضيف عدلي عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26078 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    357

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )تجاره عطاره فيما عدا النباتات 

الطبيه (

37 - علء محمد عبدالجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7788 قيد فى 07-06-2006 برقم ايداع    1395

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع خدمات محمول فيما عدا 

النترنت

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   481 وتم ايداعه بتاريخ   

10-05-1997  برقم ايداع 171.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها)الفنار للمقاولت العامه(

2 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17862 وتم ايداعه بتاريخ   

23-11-2017  برقم ايداع 3,533.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها )مكتب افندينا للرحلت(

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26349 وتم ايداعه بتاريخ   

07-03-2022  برقم ايداع 1,158.000 الى : تم تعديل السمه التجاره بجعلها - الخلص 2 لتربيه وتسمين 

وتجاره الماشيه

4 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4619 وتم ايداعه بتاريخ   

02-11-2010  برقم ايداع 1,153.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها الرضا لبيع قطع غيار السيارات

5 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4619 وتم ايداعه بتاريخ   

22-04-2002  برقم ايداع 305.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها الرضا لبيع المبيدات الزراعيه 

ةالمخصبات والتقاوى

6 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26662 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2022  برقم ايداع 2,063.000 الى : تم تعديل السمة التجارية بجعلها المل 2 لتربية وتجارة الماشية

7 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11056 وتم ايداعه بتاريخ   

GREEN  14-03-2011  برقم ايداع 268.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها جرين ايجيبت

EGYPT لتنسيق الحدائق وشبكات الري

8 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24837 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2021  برقم ايداع 2,811.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه بجعله كشري زيزو

9 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26718 وتم ايداعه بتاريخ   

18-05-2022  برقم ايداع 2,231.000 الى : تم تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب العز للرحلت

10 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1961 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-1999  برقم ايداع 223.000 الى : تم تعديل صفه التاجر بجعله ابو العز صلح ابراهيم لبلوغه سن 

الرشد

11 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1961 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-1999  برقم ايداع 223.000 الى : ل يوجد

الشخاص

1 - عبد ا وجيه عبد ا احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   26673 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-10 

برقم ايداع    2084تم التأشير فى تاريخ   10-05-2022   بــ  

2 - ابو العز صلح ابراهيم محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   1961 وتم ايداعه بتاريخ  

08-03-1999 برقم ايداع    223تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

رأس المال

العناوين

النشاط

1 - شركه طلعت محمد عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19705 قيدت فى 19-12-2018 برقم 

ايداع    4893 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط بجعله / مطعم بيع 

سندوتشات كبده

الكيان القانونى
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السم والسمة

الشخاص

1 - بطه طلعت محمد عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2018 برقم ايداع   4893 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2018  بــ :  تعديل اسم الشريكه بطه طلعت 

محمد عبد العزيز رقم قومى 28007302402183 الى اسم /  ايات طلعت محمد عبد العزيز
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تجديد افراد

1 - صموئيل انور البدرى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8476   قيدت فى   06-03-2007 برقم ايداع    

154 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

2 - ميلد انور حنا بكتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6483   قيدت فى   25-07-2005 برقم ايداع    639 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-24

3 - علء محمد عبدالجواد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7788   قيدت فى   07-06-2006 برقم ايداع    

1395 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

4 - محمد انور ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1470   قيدت فى   02-10-2006 برقم ايداع    

1935 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

5 - انتصار سالم سعد ا معتمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3818   قيدت فى   10-02-2001 برقم ايداع    

85 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

6 - خالد محمد ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11710   قيدت فى   10-10-2011 برقم ايداع    

1440 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

7 - عاشور مراد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1148   قيدت فى   26-05-1998 برقم ايداع    365 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

8 - كريم محمد محمد المهدى مندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9901   قيدت فى   14-12-2011 برقم ايداع    

1793 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

9 - عماد ابراهيم علي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12151   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

458 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

10 - ساره محمد عبدالحكيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16037   قيدت فى   05-06-2016 برقم ايداع    

1374 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

11 - زينب حسن حافظ سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2894   قيدت فى   29-01-2000 برقم ايداع    58 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

12 - ايمن محمد شلقامى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12989   قيدت فى   29-11-2013 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-28

13 - ربيع عبد الموجود حماد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16961   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    1052 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

14 - محمد ساري فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7189   قيدت فى   02-03-2006 برقم ايداع    434 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

15 - محمود فتحى ماضى عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12237   قيدت فى   09-04-2012 برقم 

ايداع    598 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

16 - علء الدين رجب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7988   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

1709 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

17 - سراج علء الدين عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11894   قيدت فى   20-12-2011 برقم 

ايداع    1838 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

18 - نعيمه سيد احمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12889   قيدت فى   25-12-2012 برقم 

ايداع    1778 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-24

19 - فاضل سيد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3360   قيدت فى   29-07-2000 برقم ايداع    

591 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

20 - حسنى حلمى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5997   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

1869 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

21 - فاطمه حنفى محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14582   قيدت فى   01-04-2015 برقم ايداع    

561 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31
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22 - مصطفي عبدا عشري السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16815   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    120 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

23 - ابراهيم صبحى اسماعيل حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17111   قيدت فى   23-04-2017 برقم 

ايداع    1422 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

24 - فتحى على محمد مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4608   قيدت فى   15-04-2002 برقم ايداع    

285 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

25 - هانى يونان حنا يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14961   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

1496 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

26 - محمد على فكرى عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15210   قيدت فى   20-09-2015 برقم 

ايداع    1863 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

27 - عدلى مسعودجاد ا بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15665   قيدت فى   11-02-2016 برقم ايداع    

330 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

28 - د/ اشرف فاروق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5121   قيدت فى   02-04-2003 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01

29 - عايدة عثمان عبدالجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10463   قيدت فى   09-05-2010 برقم 

ايداع    502 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

30 - محمد صادق ابو العل عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12529   قيدت فى   29-08-2012 برقم 

ايداع    1153 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-28

31 - محمد رمضان حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13517   قيدت فى   12-12-2013 برقم ايداع    

1360 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-11

32 - بطل ابراهيم محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16869   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    248 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

33 - ابرام ملك يونان رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17109   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

1419 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

34 - هاني عبد الغني حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17244   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

1736 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

35 - نجوه صبره حلمى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8543   قيدت فى   22-02-2015 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

36 - نجوه صبره حلمى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8543   قيدت فى   23-04-2007 برقم ايداع    

282 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

37 - عاطف ماضي احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10776   قيدت فى   13-10-2010 برقم ايداع    

1067 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

38 - هيثم سيد همام عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12176   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

497 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

39 - مديحه حمدى كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15449   قيدت فى   07-12-2015 برقم ايداع    

2426 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

40 - سليمان عباس خلف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16603   قيدت فى   16-11-2016 برقم ايداع    

2806 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

41 - مصطفى محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5969   قيدت فى   15-09-2004 برقم ايداع    

1013 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

42 - محمد صالح عبداللطيف صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8825   قيدت فى   26-11-2007 برقم 

ايداع    879 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-25

43 - نعمه جنيدى ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10492   قيدت فى   25-05-2010 برقم ايداع    

558 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24
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44 - محمد عبد العزيز زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10493   قيدت فى   25-05-2010 برقم ايداع    

210 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

45 - حسن احمد حسن حلبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10599   قيدت فى   18-07-2010 برقم ايداع    

757 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

46 - القاصر -مروه محمد كامل فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10897   قيدت فى   2010-02-18 

برقم ايداع    175 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

47 - رضا جابر لملوم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11737   قيدت فى   16-10-2011 برقم ايداع    

1487 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

48 - فاروق محمد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15589   قيدت فى   21-01-2016 برقم 

ايداع    139 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

49 - نجاح احمد بدوي على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16517   قيدت فى   25-10-2016 برقم ايداع    

2503 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

50 - نجلء سيد فرغلى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17165   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

1556 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

51 - صموئيل نشات نصر رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12331   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

767 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

52 - كيرلس جرجس فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14138   قيدت فى   22-10-2014 برقم ايداع    

1373 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

53 - اسماء ابوبكر محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16921   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

380 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

54 - محمد عبد ا محمد مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4202   قيدت فى   08-08-2001 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

55 - مصطفى حلمى ابوالليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16627   قيدت فى   22-11-2016 برقم 

ايداع    2850 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

56 - ممدوح زكى محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16875   قيدت فى   08-02-2017 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

57 - ربيع محمد فهمى مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8414   قيدت فى   16-01-2007 برقم 

ايداع    23 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

58 - محمد محمود حسين على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11942   قيدت فى   04-01-2012 برقم 

ايداع    19 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

59 - وفاء عبد الستار محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12385   قيدت فى   13-06-2012 برقم 

ايداع    886 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

60 - جمال جمعه احمد الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14837   قيدت فى   28-06-2015 برقم ايداع    

1212 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

61 - ابرام فليب هنري سير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16991   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

1124 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

62 - زينب خليل امين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11024   قيدت فى   28-02-2011 برقم ايداع    

193 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

63 - عل على محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11166   قيدت فى   28-04-2011 برقم ايداع    

504 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

64 - صلح جمعه على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11224   قيدت فى   16-05-2011 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

65 - محمد جمعه محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12171   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

490 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

66 - احمد عبدالعظيم محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12185   قيدت فى   25-03-2012 برقم 

ايداع    510 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

67 - عبير ابو حسيبه توفيق موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13890   قيدت فى   09-06-2014 برقم 

ايداع    794 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

68 - عبير سعيد فكري زكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14725   قيدت فى   19-05-2015 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

69 - فايزه محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16158   قيدت فى   25-07-2016 برقم ايداع    

1672 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

70 - مينا كمال شكرى فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6669   قيدت فى   30-10-2005 برقم ايداع    

1048 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-29

71 - عزت عبدالعظيم عيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11023   قيدت فى   28-02-2011 برقم 

ايداع    192 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

72 - سعديه عبد العظيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14389   قيدت فى   27-01-2015 برقم 

ايداع    119 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

73 - سعديه عبد العظيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14389   قيدت فى   27-01-2015 برقم 

ايداع    120 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

74 - بدران يوسف حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15667   قيدت فى   14-02-2016 برقم ايداع    

332 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

75 - ريهام عزت فهيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16111   قيدت فى   11-07-2016 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

تجديد شركات
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