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قيود أفراد

1 - محمد عبدالعزيز سليمان مهدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3352 ورقم قيد 27090    محل رئيسى  عن محل بيع خضروات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار -

الناصريه - بملك/ وليد محمد عبدالعزيز

2 - طه احمد على عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3353 ورقم 

قيد 27091    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - منشية الجزائر 

- بملك / امال رشدى عبدالعظيم

3 - عاصم جمعه رياض عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3354 

ورقم قيد 27092    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - اعطو - بملك / عاصم جمعه 

رياض

4 - مصطفي احمد محمد ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3355 ورقم قيد 27093    محل رئيسى  عن مكتب هندسي, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار -ش:موقف 

صندفا - بملك/ هشام احمد فهمي

5 - هناء اسحق يعقوب اسحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3357 

ورقم قيد 27094    محل رئيسى  عن اتليه وكوافير حريمى, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : الطراد - 

بملك / مينا محروس بشرى

6 - مرفت محمد عبدالوهاب كريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3367 

ورقم قيد 27097    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:المطرانيه -بملك/ رجائي على 

عبدالوهاب

7 - خلف حمدي حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3368 ورقم 

قيد 27098    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه -الشيخ زياد- 

بملك/ حمدي حسن السيد

8 - حسام حسن محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3377 

ورقم قيد 27099    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - شارع سوق 

الربعاء القديم - بملك / حسن محمود محمد

9 - فايز يوسف عبد المسيح قلينى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3378 ورقم قيد 27100    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار شارع 

مدرسه الزهراء بملك / سوزان مليكه عياد مليكه

10 - رمضان عبدالعظيم محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 3379 ورقم قيد 27101    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وتجارة الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار - منشأة بكير - بملك / عبدالرحمن رمضان عبدالعظيم

11 - ناصر صلح غانم حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3380 

ورقم قيد 27102    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لبيع وتصنيع الثاث المنزلى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار- ساقول - بملك / جده يونس لملوم

12 - حسن سيد حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3381 ورقم 

قيد 27103    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- الموده - بملك/ 

ابراهيم حسن علي عبدالرحيم

13 - زين محمد شلقامي حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3383 

ورقم قيد 27104    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت وتكاتك, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- ابا 

البلد - بملك/ ناصر اسماعيل عبدالرحمن
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14 - صلح محمد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3384 ورقم قيد 27105    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريد مواد بناء, بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغه- ش:الثوره - العبور - بملك/ سيد عبدالعزيز حسين

15 - احمد حسين محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3385 

ورقم قيد 27106    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللى ومستلزماته, بجهة محافظة 

المنيا بندر بنى مزار - ش البساتين - بملك / مروة محمد فرج عبدالحليم

16 - اوعاد علي محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3387 ورقم قيد 27107    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته, بجهة 

محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:البساتين - بملك/ احمد محمد محمد يوسف

17 - عبدا رفعت كامل مهدلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3388 

ورقم قيد 27108    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - صندفا - عزبه الشريف 

- بملك / عبدالحميد عبدالقوى

18 - احمد محمد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3389 

ورقم قيد 27109    محل رئيسى  عن فراشه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا بندر بني 

مزار - ش:الريدي - بملك/ حسن محمد حسن

19 - اسماء محمد عبدالحميد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3394 ورقم قيد 27110    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار 

- نزله الدليل - بملك/ مايكل اسحق ولسن

20 - نافع علء نافع حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3395 

ورقم قيد 27111    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا توريد لعماله والحاسب اللى 

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

نزلة عمرو - بملك/ علء نافع حسين

21 - عبدالمسيح سامي حنا بباوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3396 

ورقم قيد 27112    محل رئيسى  عن معرض بيع فلتر مياه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار -العاشر من 

رمضان - بجوار المرور - بملك/ ضياء ابراهيم خليل

22 - سعيد عبدالستار مصرى سلطان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3397 ورقم قيد 27113    محل رئيسى  عن نقل عمال بالداخل بالسياره بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ., بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - الزورة - بملك / شيماء سعيد 

حيدر

23 - وائل سعيد عبدالرازق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3398 

ورقم قيد 27114    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- البجهور 

- بملك/ شعبان رمضان محمد عيسي

24 - محمود احمد عبدالحكيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3400 ورقم قيد 27115    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكامله, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- نزله 

عمرو- بملك/ محمد احمد عبدالحكيم

25 - عماد رؤوف نجيب عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3401 

ورقم قيد 27116    محل رئيسى  عن ورشة دهانات موبيليا, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- منشية الجزائر - 

بملك/ محمد جمال عبد الحميد محمد
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26 - مراد سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3402 ورقم 

قيد 27117    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار دراجات وموتوسيكلت, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار -ش:

الكنيسه النجيليه - بملك/ رمضان سيد احمد

27 - عماد ملك حنا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3403 

ورقم قيد 27118    محل رئيسى  عن شونيه لتوريد وبيع الغلل, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - جزيرة 

شارونه - بملك/ ملك حنا ابراهيم

28 - اسمه عصام ابوالحمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3408 

ورقم قيد 27119    محل رئيسى  عن انتاج وبيع نبات استفيا فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة محافظة المنيا بندر 

بنى مزار  شارع توت عنخ امون - شرق المحطه بجوار مستشفى اليمان بملك / عزت احمد ابوزيد

29 - مينا معوض مرتكى فارس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3409 

ورقم قيد 27120    محل رئيسى  عن تجاره اسمده كيماويه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - اشروبه - 

بملك / وجيه مارتكى فارس

30 - حجازى سيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3411 

ورقم قيد 27121    محل رئيسى  عن بيع خرده, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - بملك / كريم 

عطا عبدالحميد

31 - بلل جمال عبدالعزيز عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3412 ورقم قيد 27122    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه -عباد شارونه 

- بملك/ جمال عبدالعزيز عبدالحميد

32 - مصطفى محمد احمد عبد الحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3414 ورقم قيد 27123    محل رئيسى  عن بيع اقمشة, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : ادهم القبلى - 

بملك/ محمد رفعت عبد الحكيم

33 - احمد ابوطالب ابو هشيمه فرحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3416 ورقم قيد 27124    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وتجارة الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - 

نزلة بلهاسه - بملك/ عامر ابراهيم السيد عبد الرحيم

34 - قاسم شحاته حسن عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3417 ورقم قيد 27125    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار شارع طريق 

القيس بملك / اسلم محمود احمد عبد الرحمن

35 - محمود مصطفى سيد عتريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3421 ورقم قيد 27126    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا 

بندر بنى مزار - ش : زكى الشافعى - بملك / رقيه محمد ابراهيم عبدا

36 - سمير اشرف سمير فانوس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3425 

ورقم قيد 27127    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 د الفقره 36 من المجموعه 

6 طبقا للوائح والقوانين المنظمة للرقابه العامه على الصادرات والواردات, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

ابو جرج - بملك / رامى ممدوح عازر

37 - عبدا عرفات سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3427 

ورقم قيد 27128    محل رئيسى  عن بيع اسمده واعلف, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- سلقوس - بملك / 

عرفات سيد احمد علم

38 - مينا سمير ثابت حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3428 ورقم 

قيد 27129    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدويه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار -

معصرة حجاج - بملك/ كرم منير مجلى طلسون
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39 - احمد رزق كيلنى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3431 

ورقم قيد 27130    محل رئيسى  عن تجاره وبيع الحبوب والبقول بالتجزئه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار 

القيس بملك / ثريا عبد العزيز احمد حسن

40 - نوره حسن يوسف عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3432 

ورقم قيد 27131    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه برطباط القريه السابعه بملك / عبد 

الهادى محمد محمد

41 - محمود محمد عزيز عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3433 ورقم قيد 27132    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا 

بندر بنى مزار -شارع العمده - بملك/ الهيثم عبدالحافظ محمد

42 - ماجد نسيم اسحاق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3436 

ورقم قيد 27133    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهه, بجهة محافظة المنيا بندر العدوه - ش:بور سعيد - 

بملك / هاني نسيم اسحاق ابراهيم

43 - رضا راضي حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3443 

ورقم قيد 27134    محل رئيسى  عن مصنع جبن, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه - منطقة 109 -ابو طرطور 

- قرية 6 -بملك/ محمد احمد ابراهيم محمد

44 - ولء رمضان نايل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3447 

ورقم قيد 27135    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه البسقلون بملك / 

محمد رمضان محمود

45 - خالد صلح احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3449 

ورقم قيد 27136    محل رئيسى  عن تجاره مواشي, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:العاشر من 

رمضان - بملك/ رجب فاروق عبداللطيف

46 - محمد محمود محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3450 

ورقم قيد 27137    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار -صندفا - بملك/ 

محمود محمد بيومى

47 - دنيا علي راضي عيدبدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3453 

ورقم قيد 27138    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - القيس - بملك/ 

محمد حسان عثمان اسماعيل

48 - فله نادي ندهي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3454 ورقم 

قيد 27139    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - طريق صندفا - بملك/ عادل 

ثابت جرجس

49 - مصطفي محمود محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3458 

ورقم قيد 27140    محل رئيسى  عن خدمات انترنت فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بناء علي الموافقه المنيه رقم 

4112 في 2022/7/20 - وكتاب مغاغه رقم 26 سنه 2022, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:محمود 

فهمي النقراشي - بملك/ محمود فاروق انور

50 - عبدا اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3460 ورقم قيد 27141    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - ابا البلد - 

بملك/حسين اسماعيل محمد
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51 - ربيع السيد محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3461 

ورقم قيد 27142    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- ملطية- 

بملك/ محمد ربيع محمد السيد

52 - عمرو عبدالغني محمد القاياتي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3465 ورقم قيد 27143    محل رئيسى  عن تجاره الزيوت والمازوت, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - 

ش:مدرسه السلم - بملك/ محمد عبدالهادي احمد

53 - الفت مندي محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3466 

ورقم قيد 27144    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:مستشفي الرمد - بملك/ 

احمد جمعه عبدالعظيم

54 - احمد فهمي مبروك احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3472 

ورقم قيد 27145    محل رئيسى  عن صاله جيم, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - شارع الثوره امام مدرسه 

الثلنويه العسكريه - بملك/ محمد حمدي محمود ابراهيم

55 - اكرم وجدى خير وليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3485 ورقم 

قيد 27147    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- جزيرة شارونه- 

بملك/ صموئيل نصحى لبيب

56 - محسن قطب عبد المتجلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3486 ورقم قيد 27148    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش: ورد 

النيل - بملك/ يحي عبدالعظيم القاياتي

57 - حسن محمد عبدالباقى ادم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3487 

ورقم قيد 27149    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - ش : المدارس - بملك 

/ احمد ابراهيم صالح

58 - جويلة محمد مجاهد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3491 

ورقم قيد 27150    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

صفط ابو جرج - عزبة على فهمى - بملك/ مؤمنة نادى شافعى مبروك

59 - نادية صلح يوسف سرحان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3495 

ورقم قيد 27151    محل رئيسى  عن ماكينة طحين, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- زاوية الجدامى- بملك / 

محمد سعيد عبد الصمد

60 - بباوى سمير حبيب اسحق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3497 

ورقم قيد 27152    محل رئيسى  عن بفاله, بجهة محافظة المنيا مرطز مغاغه ميانه بملك / اليصابات عزمى 

خليل

61 - صالح رجب صالح احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3499 

ورقم قيد 27153    محل رئيسى  عن مقالوت عامة, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار- البهنسا- بملك/ 

محمود عزمى عبد العال

62 - فاطمه فتحى زغلول جمعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3500 

ورقم قيد 27154    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - الجرنوس - بملك/ 

تمساح عبد المنعم شعبان

63 - مينا مجدى لويس كامل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3502 

ورقم قيد 27155    محل رئيسى  عن محل لبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس 

- بملك/ مجدى لويس كامل مقار
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64 - حماده عمران على عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3503 

ورقم قيد 27156    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه الشيخ 

زياد بملك / على عمران على عمران

65 - عبدالرحمن  عشرى حامد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3507 ورقم قيد 27157    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا 

بندر بنى مزار - ش : مصطفى كامل - بملك / ثروت عشرى حامد

66 - عبد العظيم مختار عبد العظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 3509 ورقم قيد 27158    محل رئيسى  عن مكتب استيراد  وتصدير فيما عدا مجموعه 19 دالفقره 36 

من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه على الصادرات والوردات, بجهة محافظة المنيا 

مركز بنى مزار الغرباوى بملك / مختار عبد العظيم ابراهيم

67 - محمد قنديل حسن قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3510 

ورقم قيد 27159    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - الجنديه - 

بملك/ حسن قنديل حسن

68 - عيد سيد عبدالمعز محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3515 

ورقم قيد 27160    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه وتجارة الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - 

منشأه جلل - بملك/ محمد سيد عبدالمعز

69 - محاسن ابراهيم عبد الحليم شاهين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3516 ورقم قيد 27161    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار شرق الحطه بملك / وداد 

فرنسيس عبد الملك

70 - محمد حمدى عبد الرازق طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3519 ورقم قيد 27162    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار- بنى صامت- بملك/ طه حمدى عبد الرازق

71 - حماد احمد حماد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3526 

ورقم قيد 27163    محل رئيسى  عن شونية لبيع الغلل, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- القايات -بملك/ 

شعبان صدقى حماد احمد

72 - عادل جمال ماضى ابو الليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3531 

ورقم قيد 27164    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - بله المستجدة - 

بملك / ربيع مصلوح على منصور

73 - هاني زغلول وهبه عطال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3535 

ورقم قيد 27165    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار الت زراعيه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش: 

زكي الشافعي - بملك/ ورثه احمد محمد كامل

74 - منير ذكي منير ذكي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3537 ورقم 

قيد 27166    محل رئيسى  عن بيع مبيدات واسمده زراعيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- جزيره شارونه - 

بملك/ سعديه حسن امين محمد

75 - هبه سعد ذكي كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3541 ورقم 

قيد 27167    محل رئيسى  عن تجاره محاصيل زراعيه وتقاوي فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة محافظة المنيا 

مركز بني مزار - ام الساس - بملك/ رضا عوض محمد عبداللطيف

76 - محمد عبدالناصر جمال احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3544 ورقم قيد 27168    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار- نزله الدليل - 

بملك/ عبدالناصر جمال احمد
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77 - ادمون عيد عياد حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3556 ورقم 

قيد 27169    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:العاشر 

من رمضان - بملك/ هاني بشري حنا بشري

78 - عجيب ابوضيف جاد سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3557 

ورقم قيد 27170    محل رئيسى  عن بيع احذية وشنط, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : ادهم البحرى - ش 

: السنترال القديم - بملك/ حنا نعيم حنا

79 - حسن عبدا محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3561 

ورقم قيد 27171    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - برطباط - بملك / 

حافظ جمال حافظ

80 - كريم مخلوف احمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3565 

ورقم قيد 27172    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغه- ش: حنفي متفرع من ش: عبدالعظيم - بملك/ محمد جاب ا ابوضيف

81 - اشرف شعبان محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3567 

ورقم قيد 27173    محل رئيسى  عن شادر بيع خضروات, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - ش: عمر مكرم - 

بملك / مصطفى شعبان محمود عثمان

82 - سامح الدسوقى على الروبى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3570 ورقم قيد 27174    محل رئيسى  عن شونية بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : الشوانى 

بالقرب من سيراميكا كليوباترا - بملك/ محمد شرقاوى عبد العظيم

83 - اسمه رجب شعبان عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3572 ورقم قيد 27175    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- 

العقلية - بملك/ وجيه رجب شعبان

84 - اندراوس عيد شكري اندراوس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3574 ورقم قيد 27176    محل رئيسى  عن محل بيع عصائر, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش:السلم - 

بملك/ لطيف عيد شكري اندراوس

85 - محمد نبيل محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3575 

ورقم قيد 27177    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- برطباط 

- بملك/ محمود نبيل محمد بدوى

86 - محمد فتح ا محمد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3577 ورقم قيد 27178    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - كفر الشيخ ابراهيم  

- بملك/ امنه محمد حسن محمد فرغل

87 - محمد احمد رجب عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3591 ورقم قيد 27179    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - شارونة - 

بملك / احمد رجب عبداللطيف

88 - فاطمه عمر كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3592 

ورقم قيد 27180    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - بني صامت - بملك/ رمضان 

حسن السيد

89 - محمد رجب محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3593 

ورقم قيد 27181    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

بني مزار - ش: سعد زغلول - بملك/ حجازي علي زكي
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90 - خالد فرج تل عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3594 

ورقم قيد 27182    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - بنى خلف - 

بملك / وليد فرج تل عبدالجواد

91 - محمد محمود فؤاد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3596 

ورقم قيد 27183    محل رئيسى  عن معرض لبيع السيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : الجامع 

رقم 3 - بملك/ احمد محمد محمد

92 - رائد فتحي قرني عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3597 ورقم قيد 27184    محل رئيسى  عن مزرعه لبيع الدواجن, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - ميانه - 

بملك/ عبدالموجود فتحي قرني

93 - على محمد صابر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3599 

ورقم قيد 27185    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

الجامع - بملك/ محمود محمد محمود

94 - خالد محمد محمد العبد سرحان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3600 ورقم قيد 27186    محل رئيسى  عن معرض لبيع السيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

المدارس - بملك/ على محمد محمد العبد

95 - القاصر / مصطفي راضي عزمي شوربجي بوليه والده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3602 ورقم قيد 27187    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه, بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغه- ش: الجمهوريه - بملك/ ربيع عبدا سعد زيدان

96 - القاصر / يوسف راضي عزمي شوربجي بوليه والده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3605 ورقم قيد 27188    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه, بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغه - ش: السلم ميدان الحمامه - بملك/ عبدالرحمن عربي صلح عبدالمحسن محمد عبدالقادر

97 - احمد نور الدين محمد سيد عباس تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3606 ورقم قيد 27189    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- العباسيه- بملك/ 

نور الدين محمد سيد عباس

98 - محمد عصام كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3611 

ورقم قيد 27190    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - ش : بدران ميدان 

البحر-بملك/ عصام كامل احمد

99 - رحمه احمد شحاته حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3612 

ورقم قيد 27191    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه شارع الكنيسه القبطيه بملك 

/ سعاد احمد مصطفى

100 - كريمه ابوالوفا السيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3615 ورقم قيد 27192    محل رئيسى  عن مصنع ايس كريم, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - التقسيم 

السابع - بملك / السيد حفظى حافظ

101 - علء عبد العظيم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3616 ورقم قيد 27193    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

صندفا - بملك/ محمد حسن قمصان

102 - ماجد ميلد عياد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3617 

ورقم قيد 27194    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل فيما عدا الدويه, بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغه شارع النصر من شارع الجمهوريه بملك / كوكب امين ساويرس
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103 - سعاد عبدا نجيب على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3619 

ورقم قيد 27195    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية وتجارة اجهزة كهربائية 

فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : الساقية من ش : الطراد بملك/ شريف محمد 

عبد النعيم

104 - محمد عبد العزيز ابراهيم دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3620 ورقم قيد 27196    محل رئيسى  عن معرض تاجير سيارات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - شرق المحطة - العشرة الحسينية 

ارض القصبى - بملك/ حمادة ناجى رشدى

105 - محمد حمدى عبد الوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3621 ورقم قيد 27197    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار شارع 

رشدان بملك / حمدى عبد الوهاب محمد

106 - اسعاد سيد سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3622 

ورقم قيد 27198    محل رئيسى  عن اتيليه وكوافير, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- متفرع من ش : السلم 

بجوار عيادة الدكتور سامح عياد - بملك/ فاطمة محمود كامل

107 - احمد مصطفى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3626 ورقم قيد 27199    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ابوريحان - 

بملك/ مصطفى محمد احمد

108 - كرم حمدى عبدالعال حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3629 ورقم قيد 27200    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه 

وخدمات النترنت والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغة - جزيرة شارونة - بملك / عماد حمدى عبدالعال حسين

109 - ياسر شرقاوي علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3630 ورقم قيد 27201    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه  فيما عدا توريد العماله والمن 

والحراسه وخدمات النترنت والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغة - مساكن الهدار -بجوار بنك مصر - بملك / مكاوى محمود عبدالغفار عبدالواحد

110 - سيد عبدالتواب محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3632 ورقم قيد 27202    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة المنيا 

مركز مغاغة- العباسية- بملك/ امل محمود رجائى عبدالحميد

111 - كريم محمد صلح سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3633 

ورقم قيد 27203    محل رئيسى  عن مطعم كبده, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : بورسعيد  - بملك / 

محمد بدر الدين عبدالناصر

112 - حنا عيد يوسف ناشد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3634 ورقم 

قيد 27204    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- دير الجرنوس - ش : السلم - 

بملك/ عيد يوسف ناشد

113 - عمرو عبدالمحسن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3635 ورقم قيد 27205    محل رئيسى  عن تجارة محاصيل زراعية فيما عدا النباتات الطبية, بجهة محافظة 

المنيا مركز العدوة - منشأة عبدا - بملك / ناريمان عبدالمحسن محمد احمد

114 - محمود عبد المنعم محمد عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 3636 ورقم قيد 27206    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة المنيا بندر مغاغة -ش : السلم - بملك/ محمد عصام مصطفى
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115 - كريم محمد امين محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3649 ورقم قيد 27207    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار واكسسوار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنيا بندر 

بنى مزار - ش : طريق القيس - بملك / محمد عيد احمد عثمان

116 - محمد البدرى حسين فراج سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3650 ورقم قيد 27208    محل رئيسى  عن بيع وصيانة اكسسوار محمول فيما عدا خدمات النترنت, بجهة 

محافظة المنيا بندر مطاى - ش : بورسعيد- بملك/ حسين محمد البدرى

117 - محمد رمضان ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3654 ورقم قيد 27209    محل رئيسى  عن محل بيع شكمانات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- كفر المداور 

- بملك/ محمد احمد علي

118 - صبري امين جيد حنا تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3657 

ورقم قيد 27210    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - صفط 

ابوجرج - بملك/ مينا عزت جيد حنا

119 - فايزه فانوس شفيق جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3658 ورقم قيد 27211    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنيا مركز بنى مزار الشيخ فضل - بملك / عادل عزمى داود

120 - شنوده عادل حبيب حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3660 

ورقم قيد 27212    محل رئيسى  عن توزيع ملبس جاهزه بالجمله فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنيا بندر مغاغه- ش: طه حسين - عماره رقم 6 - بملك/ احمد حسن علي حسن

121 - نادر عمر عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3669 ورقم قيد 27213    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - 

الشيخ عطا - بملك/ عمر عبدالوهاب محمد فرج

122 - رفاعي علوي عثمان علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3671 

ورقم قيد 27214    محل رئيسى  عن ورشه سمكره سيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش: 

ابوريحان - بملك/ عامر اسماعيل عبدالحميد

123 - محمد ماهر محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3672 

ورقم قيد 27215    محل رئيسى  عن بيع بطاريات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه برطباط بملك / فالح رشاد 

عبد الحميد سليمان

124 - جيهان عبدالسميع عبدالغني  علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3675 ورقم قيد 27216    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغه- ش: عنتر متفرع من ش: عبدالعظيم - بملك/ هند عبدالسميع عبدالغني

125 - صموئيل ملك ظريف نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3676 ورقم قيد 27217    محل رئيسى  عن محل لبيع قطع غيار واكسسوار الموتوسيكل, بجهة محافظة المنيا 

مركز مغاغه- برطباط - بملك/ جوزيف ملك ظريف

126 - رزق شاكر شفيق جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3678 

ورقم قيد 27218    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- الشيخ زياد - 

بملك/ زكريا فايق صدقي رزق

127 - شوقي وفدي شحاته حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3688 

ورقم قيد 27219    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبيه بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- جزيره 

شارونه- بملك/ رفعت وجدي شحاته
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128 - رافت رضا محمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3691 ورقم قيد 27220    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة  - ش: المطحن  - 

بجوار الدارة التعليميه - بملك / صباح عطى زكى

129 - رجب السيد محمد حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3692 ورقم قيد 27221    محل رئيسى  عن صيانه محمول فيما عدا النترنت, بجهة محافظة المنيا بندر العدوه 

- ش: مصطفي كامل - بملك/ فتحي صابر حسين

130 - جمال محمود حسن على  السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3693 ورقم قيد 27222    محل رئيسى  عن تجارة ثوم, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة - سلقوس - بملك / 

سعديه عبدالفتاح محمد

131 - جمعه عوض شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3699 

ورقم قيد 27223    محل رئيسى  عن بيع خضراوات وفاكهه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- برطباط - 

بملك/ عوض شعبان محمد

132 - حسام يحيى على امين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3702 

ورقم قيد 27224    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة - البجهور - بملك / 

محمد صلح على ابراهيم

133 - فاطمه سالم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3706 

ورقم قيد 27225    محل رئيسى  عن بيع عطاره فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- شم 

القبليه - بملك/ احمد نادي احمد علي

134 - هند عبدالسميع عبدالغني علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3707 ورقم قيد 27226    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغه- ش: عنتر من ش : عبدالعظيم - بملك/ سيد رجب علي عطيه

135 - كيرلس سمير فايز زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3708 

ورقم قيد 27227    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار معدات ثقيله, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار السناريه 

بملك / فايز سمير فايز زكى

136 - جرجس اسحق شلبي جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3710 ورقم قيد 27228    محل رئيسى  عن محل بيع بويات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- دير الجرنوس 

- بملك/ فاديه محفوظ عبدالملك

137 - ملك رضا رمزي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3712 

ورقم قيد 27229    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- قفاده - بملك/ جمعه 

محمد علي عبدالفتاح

138 - فايزه رمزي سعد كيرلس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3713 

ورقم قيد 27230    محل رئيسى  عن بيع فراخ, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - ش: طه حسين - بملك/ جوده 

محمود عبدالعزيز

139 - اسماء جمال عبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3718 

ورقم قيد 27231    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار -  ش : مدرسه 

السلم - بملك/ احمد محمد محمد عبدالعال

140 - شرموخ محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3724 

ورقم قيد 27232    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : الجرجاوى - 

بجوار مسجد ابو صيام الغربى - بملك / نجاح حسن محمد مصطفى
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141 - محمود تونى تونى  عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3734 ورقم قيد 27233    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - البهنسا - بملك / تونى 

تونى عبدالكريم

142 - احمد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3737 

ورقم قيد 27234    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- ش : الشوانى - بملك/ عبد 

القادر محمد عبد القادر

143 - هانى عبدمريم فوزى ناشد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3738 ورقم قيد 27235    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير  فيما عدا مجموعه 19د الفقره 36 من 

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

بنى مزار - ش : بين الشوانى - بملك / اشرف سمير حنين

144 - مكاوى صبحى حسان عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3740 ورقم قيد 27236    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه شارونه بملك / 

رضا صبحى حسان

145 - طه ابوالعمر محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3741 

ورقم قيد 27237    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

بنى مزار - ش : العمده - بملك / ناصر عبدالصمد محمد حسن

146 - ياسين عبد العظيم محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3744 ورقم قيد 27238    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدوية, بجهة محافظة المنيا 

مركزمغاغة- نزلة شيحة- بملك/ عبد العظيم محمد مبروك

147 - منار محمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3751 

ورقم قيد 27239    محل رئيسى  عن شونيه لبيع ظلط ورمله, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- شارونه - 

بملك/ رضا عبد اللطيف على

148 - احمد على احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3753 

ورقم قيد 27240    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - عزبه 

الصعايده - بملك / اسماء مفتاح على احمد

149 - تفاحه جابر عثمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3755 

ورقم قيد 27241    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- ابا البلد - بملك/ رضا زكي 

ابراهيم بدوي

150 - بسيمه محمد صديق على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3756 

ورقم قيد 27242    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - العبور - ش : عيادة الدكتور احمد 

امين - بملك/ رمضان حمدى احمد سلطان

151 - محمود محمد زكي علي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3759 

ورقم قيد 27243    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - 

بردونه الشراف - بملك/ محمد زكي علي مالك

152 - جمال نجيب السيد عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3761 ورقم قيد 27244    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل الشموع, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- ابا البلد - 

بملك/ كيرلس جمال نجيب

153 - مصطفي كامل محمد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3762 ورقم قيد 27245    محل رئيسى  عن ورشه سمكره, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:العاشر من 

رمضان - بملك/ هشام صلح الدين عبدالسلم
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154 - راضي سالم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3765 

ورقم قيد 27246    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - نزله اولد 

الشيخ - بملك/ سامي حسني محمد

155 - عرفه ناجى بسيونى محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3768 ورقم قيد 27247    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة المنيا 

مركز بنى مزار - منشاة جلل - عزبة الجندى - بملك/ ناجى بسيونى محمد

156 - ناجح خليفه عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3770 ورقم قيد 27248    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- ملطية- 

بملك/ هشام خليفة عبد الوهاب

157 - رشا احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3772 

ورقم قيد 27249    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - حوض الجزار -بملك/ ابتسام 

ربيع محمد محمد صالح

158 - احمد رفعت احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3773 

ورقم قيد 27250    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:خلف 

مسجد الرحمه - بملك/ احمد محمد السيد محمود

159 - اشرف احمد احمد امين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3774 

ورقم قيد 27251    محل رئيسى  عن بيع فحم, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - ابوجرج - بملك/ مصطفي  

محمد شحاته احمد

160 - جمال عوض عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3775 

ورقم قيد 27252    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وتجارة الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - ملطية 

- بملك / غاليه جمعه محمد

161 - احمد حسن  سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3777 

ورقم قيد 27253    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- قلينى - ش : المطرانية - بملك/ 

حسن راضى محمد كامل

162 - رضا عدلي يحيي صليب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3780 

ورقم قيد 27254    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- كفر 

الصالحين - بملك/ غطاس عدلي يحيي صليب

163 - محمد عامر حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3782 

ورقم قيد 27255    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - الفواله - 

ش: محمد عبدالسميع - بملك/ حسني عامر حسن محمد

164 - زينب احمد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3783 ورقم قيد 27256    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - منشأه 

اليوسفي - بملك/ احمد احمد ربيع

165 - محمود عادل كليب محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3785 ورقم قيد 27257    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - منشية 

المصرى - مغاغة - 4 ش : طلعت حرب - بملك / مرتضى حسن هارون محمد

166 - عمران عيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3796 

ورقم قيد 27258    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- قفاده - بملك/ عيد محمد 

محمد
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167 - حسام يحي سليمان علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3802 

ورقم قيد 27259    محل رئيسى  عن كافيه ومطعم فيما عدا النترنت, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- رقم 6 

ش: طريق مصر اسوان بجوار فرع رنين - بملك/ رمضان كامل عبدالوهاب

168 - احمد الساكر ابوبكر عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3804 ورقم قيد 27260    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- قصر 

لملوم- بملك/ ابوبكر الساكر ابوبكر

169 - وفاء ايمن ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3808 ورقم قيد 27261    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- 

برطباط - بملك/ ايمن ابراهيم عبداللطيف

170 - عماد محمد دكرورى عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3809 ورقم قيد 27262    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

الجامع - بملك/ محمد دكرورى عبد الوهاب

171 - مصطفى على امام على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3810 

ورقم قيد 27263    محل رئيسى  عن محل بيع تسالى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - ابو جرج - بملك / 

محمود مختار احمد

172 - مصطفى سعد عبدالوهاب مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3816 ورقم قيد 27264    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة- 

منشية المصرى - ش : الحجاز - بملك/ عبدالوهاب سعد عبدالوهاب

173 - فرج رفعت حبيب حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3817 

ورقم قيد 27265    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغة- جزيرة شارونه- بملك/ رفعت حبيب حنا

174 - تامر سعيد منير عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3818 

ورقم قيد 27266    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش: سان مارك - بملك/ 

احمد محمد محمد عبدالجواد

175 - مصطفي فؤاد حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3819 ورقم قيد 27267    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت  عامه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه-  ابا البلد 

- بملك/ رضا حسين احمد عبدالغني

176 - يوسف محمد يوسف عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3823 ورقم قيد 27268    محل رئيسى  عن مكوجي ) كي ملبس (, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - 

الفواله - عقار رقم 3  7ش - جامع محمد عبدالعليم - بملك/ محمد حسن علي حسين

177 - بخيت عطيه سعدا منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3827 ورقم قيد 27270    محل رئيسى  عن محل بيع فراخ, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - منزل على 

عمران من ش : الطراد - بملك/ عطيه سعدا منصور

178 - زينب محمد عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3829 ورقم قيد 27271    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- العقلية- بملك/ عبدالعزيز 

جمال عبدالعزيز

179 - عبدا رضا ابوزيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3832 ورقم قيد 27272    محل رئيسى  عن بيع محمول واكسسوار محمول فيما عدا النترنت, بجهة محافظة 

المنيا بندر بنى مزار - ش : الجلء - بملك/ اشرف صلح عثمان صلح

Page 15 of 41 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

180 - عاطف  ثابت عبد ا جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3836 ورقم قيد 27273    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار ابو جرج 

بملك / خالد جمال عبد العليم

181 - اسحق عاطف كمال حنا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3837 

ورقم قيد 27274    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- جزيره شارونه 

- بملك/ عاطف كمال حنا

182 - ربيع عبدالرحيم موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3840 ورقم قيد 27275    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - طمبو - بملك / 

رويده محمد ابراهيم

183 - محمد على محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3846 ورقم قيد 27276    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : محمود فهمى 

النقراشى - بملك / عادل حسين حافظ

184 - سلطان مخيمر  محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3848 ورقم قيد 27277    محل رئيسى  عن تجارة مواشى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - صفط ابو 

جرج - بملك / سمير محمد عبدالنبى

185 - حنان احمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3849 

ورقم قيد 27278    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار طمبو بملك / نجلء احمد 

السيد محمد

186 - امل جمال عبد الصادق عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 3855 ورقم قيد 27279    محل رئيسى  عن معرض  تجارة سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - 

بنى خالد - بملك / عمرو حامد ابراهيم عبدالجواد

187 - مينا نصحي نجيب عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3856 

ورقم قيد 27280    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- قليني - ش: ابوغزاله - 

بملك/ امين نصيف فرج بباوي

188 - عماد يوسف سعد نظير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3861 

ورقم قيد 27281    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة- الكوم الخضر - 

بملك/ احمد سعد محمود محمد

189 - حكيمة اسكندر جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3865 

ورقم قيد 27283    محل رئيسى  عن بيع مبيدات حشرية, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- سلقوس - بملك/ 

شفيق ابراهيم عبدالمسيح

190 - حسين ابراهيم عبد الموجود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 3866 ورقم قيد 27284    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنيا بندر بنى مزار شارع بورسعيد بملك / مؤمن ابراهيم عبد الموجود

191 - سياف ناجح احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3867 

ورقم قيد 27285    محل رئيسى  عن بيع رخام دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة- البجهور - 

عزبة مهدى- بملك/ هنيه مرتضى محمد
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فروع الفراد

1 - محمد ربيع حسن علي  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   3374 ورقم قيد   26540  محل فرعى  عن 

بقاله  بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - عزبه الصعايده - بملك/ احمد ربيع حسن علي

2 - اميل عبدالسيد حنا حنا  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   3539 ورقم قيد   26427  محل فرعى  عن  

مزرعه لتربيه الدواجن  بجهة محافظة المنيا تم افتتاح  فرع جديد بنفس المحافظة عن نشاط مزرعة لتربية الدواجن 

وبعنوان ) مركز مغاغة - برطباط - بملك / اسحق جرجس شفيق (

3 - بشوى عيد حكيم سليمان  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   3551 ورقم قيد   22589  محل فرعى  عن 

استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 د و الفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمة للرقابة العامه 

على الصادرات والواردات  بجهة محافظة المنيا ) مركز مغاغة - جزيرة شارونة -بملك / عيد حكيم سليمان (

4 - بولس سلمه يوسف سلمه  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   3645 ورقم قيد   26939  محل فرعى  

عن تم تعديل النشاط بإضافة مكتب مقاولت عامه  بجهة محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد بنفس المكتب عن نشاط 

مكتب مقاولت عامه وبعنوان ) بندر بنى مزار - ش : طريق البحر - خلف مكتبة الهرام - بملك سلمه يوسف سلمه 

)

5 - حافظ حجاج احمد محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3681 ورقم قيد   17227  محل فرعى  عن  

تركيب وصيانة والشراف على الجهزة العلمية ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت والدوية 

والحبار والملبس العسكرية والحاسب اللى بمستلزماته والطابعات وبعد الحصول على التراخيص اللزمة ( بناء على 

الموافقة المنية رقم 4049 فى 2022/7/20  بناء على كتاب مغاغة 25 لسنة 2022  بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغة - منشيه المصرى برج الكوبانيه )الحياه ( بملك / جمعه سيد احمد - الدور التانى علوى

6 - ابرام عيد شكري يوسف  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3685 ورقم قيد   20563  محل فرعى  عن  

ورشه تشكيل علب هدايا  بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - ش: ابوزيد - بملك/ عيد شكري يوسف

7 - اسلم محمد نصار محمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   3872 ورقم قيد   14631  محل فرعى  عن 

بيع مواد بناء  بجهة محافظة المنيا بندر العدوه  - ش: مصطفي كامل - بملك/ ايمن محمد نصار محمد

قيود الشركات

1 - شركه / محمد جمعه مرتضي وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    3364 ورقم قيد  27096    مركز عام  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 بني مزار - معصره حجاج - بملك/ احمد مرتضي عيد

2 - شركه / صباح على محمد طلب وشركائها شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    3481 ورقم قيد  27146    مركز عام  عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية  بجهة محافظة المنيا 

بندر مغاغة - شارع الجنينة من الطراد - بملك / اشرف محمد على حسن

3 - شركة / عمر محمد ابراهيم حسن وشركاءه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    3826 ورقم قيد  27269    مركز عام  عن انتاج التقاوى وتجارتها توريدها والحاصلت 

الزراعية فيما عدا النباتات الطبية  بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة - حارة الزهراء من ش : الزهور القبلى - 

بملك / محمد ابراهيم حسن

4 - شركه/ محمد ابراهبم حسن وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    3862 ورقم قيد  27282    مركز عام  عن مخبز بلدي نصف الي  بجهة محافظة المنيا مركز بني 

مزار - طمبو - بملك/ ورثه ابراهيم حسن علي
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - احمد شحاته حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   302 قيد فى 28-12-1996 برقم ايداع  312 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم  9516 وبتاريخ 2022/8/1 وذلك للوفاة

2 - حسن عثمان ذكى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19043 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع  3127 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

3 - احمد رضا وهيدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20855 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  2359 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

4 - فرج صالح فرج صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   21013 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع  2700 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

5 - حسين محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23249 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  3174 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

6 - محمود محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26136 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  507 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

7 - محمد محمد عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14004 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  3617 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسي الخر للستغناء عنه

8 - احمد رفعت كامل مهدلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17682 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع  2924 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

9 - صباح السيد صالح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25588 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  4429 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم  9518 وبتاريخ 2022/8/2 وذلك 

لعتزال التجارة

10 - عصام سعد عبدالرحيم دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23757 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  

358 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      9519 بتاريخ 

2022/8/3/وذلك لاعتزال التجاره

11 - مصطفي محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   25111 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

3373 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم         9520 بتاريخ 

2022/8/3 وذلك لعتزال التجاره

12 - بهجت رمزى صادق يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   5083 قيد فى 16-03-2003 برقم ايداع  187 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

13 - عاشور محمود على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7371 قيد فى 27-03-2006 برقم ايداع  679 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

14 - طه محروس السيد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19350 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع  

4100 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

15 - حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7178 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع  423 وفى تاريخ  

07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

16 - عبدالرحمن صلح محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   16764 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  

3317 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى الخر بتاشير رقم 3444 

وبتاريخ 2022/8/7 وذلك للستغناء عنه

17 - احمد رجب على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   17561 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع  2279 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم        بتاريخ 2022/8/7 وذلك 

لعتزال التجاره

18 - محمد عبدالحميد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   22472 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع  1595 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم        9526 بتاريخ 2022/8/7 

وذلك لعتزال التجاره
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19 - سمير اشرف سمير فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   23427 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع  3565 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

20 - حمدى محمود عبد الوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7064 قيد فى 15-02-2006 برقم ايداع  

269 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/8 وذلك لعتزال التجارة

21 - احمد جابر عبدل حسب النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   11335 قيد فى 20-06-2011 برقم ايداع  

844 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/8 وذلك لعتزال التجارة

22 - فريج سليم سليمان رفيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   13008 قيد فى 07-02-2013 برقم ايداع  178 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة

23 - انطونيوس بدر ميخائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17555 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع  

2568 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

24 - عزه كامل حسين عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18807 قيد فى 17-07-2018 برقم ايداع  

2557 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

25 - سيد جمعه عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24675 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع  2416 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم          9532بتاريخ 2022/8/8 

وذلك لعتزال التجاره

26 - محمد مسامح عبدالمبدي عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   25887 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

6043 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/8 ذلك لعتزال التجاره

27 - وفاء سعد عبد الوهاب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18412 قيد فى 11-04-2018 برقم ايداع  

1133 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/9 وذلك لعتزال التجارة

28 - حسن يحيى انور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21191 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  3102 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/9 وذلك لعتزال التجارة

29 - محمد كامل فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24622 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  2294 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/9 وذلك لعتزال التجارة

30 - احمد عيد جمعه حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   25544 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  4357 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/9 وذلك لعتزال التجارة

31 - مريم دسوقي سيد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25851 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  5063 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم         9535  بتاريخ 2022/8/9 

وذلك لعتزال التجاره

32 - ابراهيم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26377 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  1241 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/9 وذلك لعتزال التجارة

33 - رأفت رضا محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   26217 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  

774 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/10 وذلك لعتزال التجارة

34 - محمد عبد اللطيف محمدعلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25732 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

4765 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/11 وذلك لعتزال التجارة

35 - محمد سمير محمد عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20999 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع  

2672 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/14 وذلك لعتزال التجارة

36 - امير عادل عزيز فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   23654 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع  119 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

37 - محمد عامر حسين عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26042 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  

228 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

38 - صباح عبدالغنى حسن عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   11201 قيد فى 15-08-2011 برقم ايداع  

1145 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى الخر بتأشيره رقم 3588 

وبتاريخ 2022/8/15 وذلك للستغناء عنه

39 - عاصم ناجى عبدالوهاب عبدالناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   13703 قيد فى 11-03-2014 برقم 

ايداع  354 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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40 - عبدالرحمن محمود كامل ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18430 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع  

1130 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/15 وذلك لعتزال التجارة

41 - خالد فتحى محمود حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   19573 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  4570 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/15 وذلك لعتزال التجارة

42 - شريف محمد نجيب زكى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25189 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

3574 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/15 وذلك لعتزال التجارة

43 - احمد رمضان على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25590 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  4431 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

44 - جلل محمد مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25762 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  4833 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 9546 وبتاريخ 2022/8/15 وذلك 

لعتزال التجارة

45 - محمد رشدى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18267 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع  728 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/16 وذلك لعتزال التجارة

46 - وائل ابوبكر محمد يحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23930 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع  764 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/16 وذلك لعتزال التجارة

47 - محمد ربيع كامل كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26277 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  950 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم        9553 بتاريخ 2022/8/16 وذلك 

لعتزال التجاره

48 - منى احمد محمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18408 قيد فى 11-04-2018 برقم ايداع  1126 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 9558 وبتاريخ 2022/8/17 وذلك 

لعتزال التجارة

49 - بدوى محمد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   19760 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع  

5059 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم         9555   بتاريخ 

2022/8/17 وذلك لعتزال التجاره

50 - ايه علي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22507 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع  1658 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم         بتاريخ 2022/8/17 وذلك 

لعتزال التجاره

51 - محمد رشدي علي رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25875 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  6005 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

52 - احمد محمد محمود محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   23377 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

3458 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

53 - عبد العظيم محمود عبد العظيم جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   24398 قيد فى 20-05-2021 برقم 

ايداع  1806 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

54 - احمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26640 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  2004 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/18 وذلك لعتزال التجارة

55 - نوال نصيف عطيه غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   9801 قيد فى 08-06-2009 برقم ايداع  637 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 9562 وبتاريخ 2022/8/21 وذلك 

لعتزال التجارة

56 - ابرهيم حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8491 قيد فى 11-03-2007 برقم ايداع  175 وفى تاريخ  

22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

57 - محمود عبدالبديع عبدالعظيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   22991 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  

2627 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

58 - علء عادل عبدالرازق سيداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25407 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

4055 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره
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59 - هانى يونان حنا يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14961 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع  3366 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى الخر بتاشير رقم 3730 وبتاريخ 

2022/8/23  وذلك للستغناء عنه

60 - هشام سيد خليفه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20907 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع  2484 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      9567  بتاريخ 2022/8/23 وذلك 

لعتزال التجاره

61 - محمد عبدالحليم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25852 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

5064 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

62 - نانسي مصطفي محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   8689 قيد فى 26-08-2007 برقم ايداع  

603 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

63 - هناء مبروك السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19169 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع  3522 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 9571 وبتاريخ 2022/8/24 وذلك 

لعتزال التجارة

64 - هاجر محمود عبد الرازق عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   22001 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  

644 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

65 - رضا محمد نصار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22185 قيد فى 13-04-2020 برقم ايداع  1021 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

66 - رمضان توفيق عزيز عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   24932 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  

2993 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 9570 وبتاريخ 

2022/8/24 وذلك لعتزال التجارة

67 - احمد علي احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   14723 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع  895 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بتاريخ 2022/8/25 وذلك لعتزال التجارة

68 - احمد ابراهيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23143 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  2947 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر المحو رقم 9573 بتاريخ 2022/8/25 وذلك 

للعتزال التجارة

69 - رضا رمضان السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24200 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  1336 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم  وبتاريخ 2022/8/25 وذلك 

لعتزال التجارة

70 - طوسون عبد ا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25561 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

4382 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

71 - سامى بشرى يونان جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   15897 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع  

1001 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 9577 وبتاريخ 

2022/8/28 وذلك لعتزال التجارة

72 - محمد ابو زيد محمد احمد ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19487 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  

4403 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

73 - اميره احمد كيلني شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   25971 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  70 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

74 - احمد محمد صالح محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   27080 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  3311 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

75 - على على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   15414 قيد فى 24-11-2015 برقم ايداع  2325 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

76 - جمعه مفتاح عبدالحكيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22456 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  

1566 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 9583 وبتاريخ 

2022/8/29 وذلك لعتزال التجارة
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77 - ولء مصطفى امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22759 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  2127 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 9581وبتاريخ 2022/8/29 وذلك 

لعتزال التجارة

78 - عبدا رجب علي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   25507 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  4281 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم  9582 وبتاريخ  2022/8/29  

وذلك لعتزال التجارة

79 - شوقي وفدي شحاته حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27219 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع  3688 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره

80 - احمد زكريا امين بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   6599 قيد فى 24-09-2005 برقم ايداع  845 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 9586 وبتاريخ 2022/8/30 وذلك 

لعتزال التجارة

81 - هدى شعبان محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   26398 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  1287 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 9587 وبتاريخ 2022/8/31وذلك 

لعتزال التجارة
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رأس المال

1 - ساره رشدى احمد عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   16840 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع   166 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - ابو بكر عبد التواب محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   25823 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   

5002 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - احمد عوض محروس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   26603 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع   

1885 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - محمد محمد عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14004 قيد فى 10-08-2014 برقم ايداع   1063 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - رضا محمد فؤاد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   18131 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع   379 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - عبداللطيف ابراهيم زكى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   14768 قيد فى 03-06-2015 برقم ايداع   

1031 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - حسام حسن محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   27099 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   3377 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - جمعه محمد شفيق رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   23296 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع   3264 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - حنان موسى حنا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   14880 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع   2495 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - نجلء سيد الدسوقى محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم   19953 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   

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

11 - عادل محروس رزق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   20254 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع   1077 

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

12 - هشام جمعه محمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم   26451 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   1412 

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

13 - محمد حسين حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12414 قيد فى 27-06-2012 برقم ايداع   943 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - اشرف شلبي صابر عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   14699 قيد فى 12-05-2015 برقم ايداع   

852 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

15 - خلدون سعيد ابوزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11647 قيد فى 18-09-2011 برقم ايداع   1319 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

16 - سمير عامر عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6288 قيد فى 28-03-2005 برقم ايداع   297 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - ايمن سعد شفيق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   17080 قيد فى 11-04-2017 برقم ايداع   1362 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - محمد قنديل حسن قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   27159 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   3510 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

19 - بشوي عيد حكيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   22589 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   1800 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

20 - تم تعديل السم التجارى بجعله )عبدا مجدى محمد على ابراهيم الشمى ( تاجر فرد سبق قيده برقم   

14191 قيد فى 13-11-2014 برقم ايداع   1473 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  100,000.000
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21 - فاطمه محمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   19524 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع   

4467 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - وائل مكرم فايز دانيال تاجر فرد سبق قيده برقم   21103 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع   2878 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - احمد محمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   6512 قيد فى 10-08-2005 برقم ايداع   691 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

24 - سعيد سعد حنا ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   13839 قيد فى 14-05-2014 برقم ايداع   685 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - الحسين محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26661 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   2059 

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

26 - بولس سلمه يوسف سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   26939 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   2922 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - ايمان شلقامى صابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26946 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   2947 

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

28 - حافظ حجاج احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17227 قيد فى 29-05-2017 برقم ايداع   1701 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  800,000.000

29 - محمد فتحي محمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم   24346 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع   1642 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - سعيد على عبدالعزيز على تاجر فرد سبق قيده برقم   24837 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع   2811 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - عيد عربيد مبروك حنيش تاجر فرد سبق قيده برقم   26985 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع   3053 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

32 - احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   14295 قيد فى 17-12-2014 برقم ايداع   1708 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - عاطف محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20642 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع   

1959 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - بولس سلمه يوسف سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   26939 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   2922 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

35 - ايهاب كمال غطاس بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم   5161 قيد فى 11-05-2003 برقم ايداع   377 فى 

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

36 - وليد علي محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   13566 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع   37 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

37 - صباح دسوقى حسين هندى تاجر فرد سبق قيده برقم   14260 قيد فى 05-12-2014 برقم ايداع   1611 

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

38 - محمد عبد المنعم ابراهيم زيادى تاجر فرد سبق قيده برقم   26335 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

2062 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

39 - مرفت عيد شلقامى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   20208 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع   972 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - عبدالمسيح سامي حنا بباوي تاجر فرد سبق قيده برقم   27112 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   

3396 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - عماد ماهر جلل عكاشه تاجر فرد سبق قيده برقم   10866 قيد فى 28-11-2010 برقم ايداع   1233 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

42 - احمد مختار امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16273 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع   1942 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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43 - هناء سيد عبد الوهاب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   17521 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع   

2487 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

44 - ميلد كمال زكي بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم   23605 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع   10 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - هويدا نبيه توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   26396 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع   1285 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

46 - حسام يحيى على امين تاجر فرد سبق قيده برقم   27224 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع   3702 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - مينا صبحى نصيف عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17637 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع   

2798 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - محمود رمضان مخلوف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18444 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع   

2163 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - وائل محمد عبد الحى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   14775 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع   

1050 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - اسماء قرني عباس عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   24374 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع   

1735 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - احمد محمد ابراهيم احمد محمد القصبى تاجر فرد سبق قيده برقم    12965 قيد فى 20-01-2013 برقم 

ايداع    96 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله 

) بندر بني مزار - ش:الجمهوريه - بملك/اشرف حسين ابراهيم (

2 - محمد فوزي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25460 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    4188 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله )مركز 

مغاغه- زاويه الجدامي - بملك/ محمد فوزي محمود محمد (

3 - محمد ربيع حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    26540 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    1691 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم اافتتاح فرع جديد عن نشاط بقاله بعنوان 

بندر مغاغه - عزبه الصعايده - بملك/ احمد ربيع حسن علي

4 - محمد محمد عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14004 قيد فى 10-08-2014 برقم ايداع    1063 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) شارع الدسوقى - 

ميدان المطافى - بملك / سعيد نجيب محمد محمد(

5 - مجدي ولسن معوض حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    24469 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    3334 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان الرئيسى الخر بجعله ) 

مطاى - الكفور - بملك/ مرفت نادى عزيز اسحق(

6 - عبدالرحمن صلح محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    16764 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

3203 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) بندر 

مغاغة - الطراد - ش : على عمران - بملك /عيد حجاج حسين عبدالرحمن (

7 - عبدالرحمن صلح محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    16764 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

3317 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) بندر 

مغاغة - ش عبدالعظيم - بملك / وفاء محمود علي (

8 - محمود غريب محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    21621 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    4099 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل عنوان النشاط بجعله )بندر مغاغه -

ش:الجمهوريه - بملك/طارق حسن حسن على(

9 - رحاب محمد عبد العزيز مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    14144 قيد فى 26-10-2014 برقم ايداع    

1368 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله )

مركز مغاغه - دهروط - بملك/ هبه خليفه مرعي(

10 - محمد يحي محى الدين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    26504 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    

1589 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله 

مركز بني مزار - الناصريه - بملك/ محمد يحي محي الدين عبدا

11 - محمد حمدي حسن توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    27018 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع    3140 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تعديل بيانات السجل باضافه فرع جديد 

محافظه اخري ومقره الجيزه - اوسيم - بشتيل - 26 ش : السوق ونشاطه بيع منظفات

12 - كيرلس ممتاز زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    11539 قيد فى 14-08-2011 برقم ايداع    

1140 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) 

بندر مغاغة- ش : الزهور -بملك/ ميخائيل جيد عبد السيد(

13 - محمد محمد علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12375 قيد فى 10-06-2012 برقم ايداع    871 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله ) مركز بني 

مزار ـ طريق شمس الدين ـ صفط ابو جرج ـ بملك / اميره شوبك ابراهيم ( بجعله محل فرعى للسجل رقم 7099
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14 - محمد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7099 قيد فى 01-03-2010 برقم ايداع    216 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل القيد رقم 12375 نشاطه مقاولت 

عامة وتوريدات فيما يخص المقاولت فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته وخدمات النترنت  و بيانات 

العنوان بجعله ) مركز بني مزار ـ طريق شمس الدين ـ صفط ابو جرج ـ بملك / اميره شوبك ابراهيم ( بجعله 

محل فرعى تابع للقيد 7099

15 - هانى ارنست عزيز اخنوخ تاجر فرد سبق قيده برقم    18613 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع    

2282 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله مركز 

بنى مزار - معصرة الحجاج - بملك/ حنا جميل صادق

16 - اسماء عيد عمر عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    25936 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    

7062 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله / مركز بنى 

مزار القيس شارع العروبه  بملك / محمود عبد المجيد محمد

17 - اميل عبدالسيد حنا حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    26427 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    1370 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح  فرع جديد بنفس المحافظة عن 

نشاط مزرعة لتربية الدواجن وبعنوان ) مركز مغاغة - برطباط -  الصحراوى الغربى - بملك / اسحق جرجس 

شفيق (

18 - خالد زكى عبد المجيد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    18491 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

2018 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله ) 

بندر مغاغة ش : الهرام ) النيابة الدارية ( منشية فوزية - بملك / بدر جلل حسن (

19 - بشوي عيد حكيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    22589 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    1800 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد بنفس المحافظة عن 

نشاط استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 د و الفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمة 

للرقابة العامه على الصادرات والواردات  وبعنوان ) مركز مغاغة - جزيرة شارونة -بملك / عيد حكيم سليمان (

20 - محب برسوم محروس عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    26698 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    

2183 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) 

بندر بني مزار - ش: طريق البحر - خلف قلبيظو - بملك/ مريم فرنسيس زكي مجلي (

21 - محمد رشدى عبد الفتاح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    26798 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

2469 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) 

مركز مغاغه- قفاده - بملك/ منال رشدي عبدالفتاح (

22 - فاطمه محمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    19524 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع    

4467 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) 

مركز بني مزار - اعطو - بملك/ وحيد ورداني ابراهيم (

23 - بولس سلمه يوسف سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    26939 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

2922 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد بنفس المكتب 

عن نشاط مكتب مقاولت عامه وبعنوان ) بندر بنى مزار - ش : طريق البحر - خلف مكتبة الهرام - بملك 

سلمه يوسف سلمه (

24 - رجب محمد ابوغرارة السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    12136 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله) مركز 

العدوة- قصر لملوم - بملك/ نجيه محمد على عبد اللطيف (

25 - على محمد انور على تاجر فرد سبق قيده برقم    14199 قيد فى 17-11-2014 برقم ايداع    1491 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله ) مركز 

مغاغة- العباسية -بملك/ على محمد انور على(

26 - حافظ حجاج احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17227 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    1115 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل مستوى القيد من رئيسى اخر 

بجعله  فرع و  بدون راس مال

Page 28 of 41 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

27 - حافظ حجاج احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17227 قيد فى 29-05-2017 برقم ايداع    1701 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد بنفس المكتب عن نشاط 

تركيب  وصيانة والشراف على الجهزة العلمية ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت والدوية 

والحبار والملبس العسكريه والحاسب اللى  بمستلزماته والطابعات وبعدالحصول على التراخيص اللزمة ( 

وبعنوان بندر مغاغة - منشيه المصرى برج الكوبانيه )الحياه ( بملك / جمعه سيد احمد - الدور التانى علوى

28 - ابرام عيد شكرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    20563 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع    1771 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط ورشه تشكيل 

علب هدايا بعنوان بندر مغاغه - ش: ابوزيد - بملك/ عيد شكري يوسف

29 - ايهاب كمال غطاس بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    5161 قيد فى 11-05-2003 برقم ايداع    377 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله : مركز بني 

مزار - الناصريه - بملك/ ايهاب كمال غطاس بباوي

30 - انطون صبحى امير جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم    17539 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع    

2535 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر 

بني مزار - ميدان الشافعي - بملك/ مصطفي النحاس احمد محمد الخزاعي

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

1122 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله مركز 

مغاغه- ابا البلد - بملك/ رضا عبدالعظيم راضي

32 - هيثم سيد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    26190 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    700 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله مغاغة- ش : الطراد امام 

مدرسة التوفيق - بملك/ جمال عبدالحميد عبدالعظيم

33 - رمضان عبد الحميد دردير سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    19763 قيد فى 31-12-2018 برقم ايداع    

5071 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل  عنوان النشاط بجعله بني 

مزار- اشروبه- بملك/ محمد عبدالحميد دردير

34 - هند حسن عبد الظاهر حسن غفارى تاجر فرد سبق قيده برقم    21479 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    

3732 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) بندر بنى 

مزار - بجوار مسجد الحاجة زكية - بملك / عبدالسلم احمد حسن (

35 - ميلد كمال زكي بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم    23605 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    

10 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله مركز 

مغاغه- العباسيه - بملك/ حجازي محمد عبدالفتاح

36 - وليد احمد عبد الجواد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24969 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

2056 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) بندر 

مغاغة - مدخل عزبة على باشا - بملك / عبدالرازق على الريدى على (

37 - ماهر محمد عبدالعزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    16000 قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع    

1272 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل عنوان النشاط بجعله )  بندر 

مغاغة - ش : المطحن - بملك / راضى محمد محمد (

38 - محمود رمضان مخلوف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18444 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع    

2163 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله ) 

مركز العدوة - ش : أبو ذر الغفارى بملك / عبداللطيف على ابراهيم (

39 - سامى رمسيس لمعى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    26144 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    530 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر بنى 

مزار شرق المحطه شارع احمد حمدى بملك / سمير مرقص كامل

40 - اسلم محمد نصار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14631 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع    695 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط بيع مواد بناء 

بعنوان بندر العدوه  - ش: مصطفي كامل - بملك/ ايمن محمد نصار محمد
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41 - فاطمه يوسف السيد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    22404 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع    1450 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله " مركز بني 

مزار- القيس- بملك/ حسين فتحي عبدالحميد محمد "
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النشاط

1 - احمد محمد ابراهيم احمد محمد القصبى تاجر فرد سبق قيده برقم  12965 قيد فى 20-01-2013 برقم ايداع    

96وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )مكتب استيراد وتصدير فيما عدا 

مجموعه 19د الفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه علي الصادرات والواردات 

)

2 - ساره رشدى احمد عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  16840 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع    166

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجارة اخشاب دون التصنيع (

3 - محمد فوزي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25460 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    4188

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )حظيره لتربيه وتجاره الماشيه (

4 - محمد محمد عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14004 قيد فى 10-08-2014 برقم ايداع    1063وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله مطعم

5 - عبداللطيف ابراهيم زكى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  14768 قيد فى 03-06-2015 برقم ايداع    

1031وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) ورشه حداده (

6 - جمعه محمد شفيق رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  23296 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    3264

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله حظيرة لتربية وتجاره الماشيه

7 - عبدالرحمن صلح محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  16764 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

3203وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجاره ادوات منزليه (

8 - عبدالرحمن صلح محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  16764 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

3317وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع ملبس جاهزه حريمى  

)

9 - رجب محمد محمد عمر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24504 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    2048

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بقاله وخردوات

10 - هشام جمعه محمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  26451 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    1412

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيرة لتربية وبيع الماشية

11 - ساره رشدى احمد عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  16840 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع    

166وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ورشة نجارة

12 - ابرام عيد شكرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  20563 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع    1771

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ) توريدات عامة فيما عدا توريد العمالة 

والمن والحراسة والحاسب اللى بمستلزماته والنترنت والدوية والحبار والملبس العسكرية والطابعات (

13 - عطيه سيد عطيه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  23276 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع    

3227وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله تجاره مواشي

14 - تم تعديل السم التجارى بجعله )عبدا مجدى محمد على ابراهيم الشمى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

14191 قيد فى 13-11-2014 برقم ايداع    1473وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط بجعله ) تاجير سيارات ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

15 - اسماء عيد عمر عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  25936 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    7062

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط ) بيع ادوات منزليه (

16 - احمد محمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6512 قيد فى 10-08-2005 برقم ايداع    691وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) مكتب توريدات عامة فيما عدا توريد 

العمالة والمن والحراسة والحاسب اللى بمستلزماته والنترنت والدوية والحبار والملبس العسكرية والطابعات 

)

17 - خالد زكى عبد المجيد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  18491 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

2018وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع قطع غيار سيارات (
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18 - بشوي عيد حكيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  22589 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    1800

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجاره مجوهرات وبيع 

المصوغات وبعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين 

والتجارة الداخليه (

19 - فاطمه محمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  19524 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع    

4467وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع بذور وتقاوي فيما عدا 

النباتات الطبيه (

20 - وائل مكرم فايز دانيال تاجر فرد سبق قيده برقم  21103 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع    2878وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) محل بيع فلتر مياه (

21 - عيسى ملك مايز صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  16510 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع    2489

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت عامة وتوريدات 

عمومية فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة وخدمات النترنت والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة

22 - بولس سلمه يوسف سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  26939 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    2922

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بإضافة مكتب مقاولت عامه

23 - حافظ حجاج احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17227 قيد فى 29-05-2017 برقم ايداع    1701

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة  عن نشاط تركيب والنترنت وصيانة والشراف 

على الجهزة العلمية ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت والدوية والحبار والملبس العسكرية 

والحاسب اللى بمستلزماته والطابعات وبعدالحصول على التراخيص اللزمة  (

24 - ابرام عيد شكرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  20563 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع    1771

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط ) ورشه تشكيل علب هدايا (

25 - ابانوب عزت سعد بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  18102 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع    2527

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع حدايد وبويات بالجمله (

26 - ابانوب عزت سعد بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  18102 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    298

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع حدايد وبويات بالجمله (

27 - عاطف محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20642 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع    

1959وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله شونه بيع غلل

28 - رائد فتحي قرني عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  27184 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    

3597وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) مزرعه لتربيه وبيع 

الدواجن (

29 - وليد علي محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  13566 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع    37وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت عامه ورصف طرق 

وتوريدات عامه فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه وخدمات النترنت والكمبيوتر ومستلزماته وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة .

30 - انطون صبحى امير جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  17539 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع    

2535وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع واصلح اجهزه 

الكترونيه ( فيما عدا الكمبيوتر

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

1122وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط "توريدات عموميه" مستلزمات 

المطاعم والفنادق والكافيهات " فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت والدويه والحبار والملبس 

العسكريه والحاسب اللي بمستلزماته والطابعات وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه  (

32 - عاطف على محمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  26797 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    2467

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بقاله (

33 - احمد مختار امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16273 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع    1942وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت عامه
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34 - هند حسن عبد الظاهر حسن غفارى تاجر فرد سبق قيده برقم  21479 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    

3732وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجارة موبيليا دون التصنيع 

)

35 - محمد محمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25541 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    4347وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله مصنع شيكولته وحلويات

36 - وائل محمد عبد الحى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  14775 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع    

1050وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل انشاط بجعله ) بيع قطع غيار 

موتوسيكلت(

37 - صباح محمد يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19872 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع    225

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله تجاره ملبس جاهزه فيما عدا 

الملبس العسكريه

38 - فاطمه يوسف السيد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  22404 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع    1450وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله تجاره ادوات منزليه

39 - محمد شحاتة عبدالحليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24297 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    

1547وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله تجاره مواشي

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27033 وتم ايداعه بتاريخ   

20-07-2022  برقم ايداع 3,190.000 الى : تعديل السمه التجاريه )النسر الذهبى للمقاولت العامه(

2 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20549 وتم ايداعه بتاريخ   

28-05-2019  برقم ايداع 1,735.000 الى : تم تعديل السم التجاري بجعله )اشرف رجب محمد محمد احمد(

3 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26865 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2022  برقم ايداع 2,706.000 الى : تم تعديل السمة التجارية بجعلها ) ghalya brand( غالية 

براند للملبس الجاهزة

4 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14191 وتم ايداعه بتاريخ   

13-11-2014  برقم ايداع 1,473.000 الى : تم تعديل السم التجارى بجعله )عبدا مجدى محمد على ابراهيم 

الشمى (

5 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14191 وتم ايداعه بتاريخ   

13-11-2014  برقم ايداع 1,473.000 الى : تم تعديل السمة التجارية بجعلها ) ل يوجد (

6 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6512 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2005  برقم ايداع 691.000 الى : تم تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب التحاد العربى للتوريدات 

العامة

7 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16510 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2016  برقم ايداع 2,489.000 الى : تم تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب المناهرى للمقاولت العامة 

والتوريدات العمومية

8 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6724 وتم ايداعه بتاريخ   

26-11-2005  برقم ايداع 1,140.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها عطاره الزهرى

9 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13566 وتم ايداعه بتاريخ   

08-01-2014  برقم ايداع 37.000 الى : تم تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب الوليد للمقاولت العامه 

ورصف الطرق والتوريدات العامه

10 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10866 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2010  برقم ايداع 1,233.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها  ) العمده للدوات 

المنزليه (

الشخاص

1 -  شريف حسين احمد عبدالجواد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   12965 وتم ايداعه بتاريخ  2013-01-20 

برقم ايداع    96تم التأشير فى تاريخ   20-01-2013   بــ  تم تعيين وكيل مفوض بجعله )شريف حسين احمد 

عبدالجواد - المقيم : 13ش ذكي الشافعي بجوار مدرسه القوميه - رقم قومي 28307012404551

2 - محمد علي عبدالعزيز علي عبدالعزيز  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   27086 وتم ايداعه بتاريخ  

31-07-2022 برقم ايداع    3329تم التأشير فى تاريخ   31-07-2022   بــ  تم تعديل اسم التاجر بجعله ) 

محمد علي عبدالعزيز علي عبدالعزيز - رقم قومي 28305101403875 - مقيم: مركز شبين القناطر - القليوبيه 

- عزبه الشقري (
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - شركه توصيه بسيطه مسجله ومشهر عنها بمحكمه المنيا البتدائيه رقم 40 سنه 2015 شركة سبق قيدها برقم     

14538 قيدت فى 17-03-2015 برقم ايداع    455وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000,000.000

العناوين

1 - شركة  شيرين ماجد فهيم فرج وشريكها وجيه فؤاد زكى جرجس شركة سبق قيدها برقم     13577 قيدت فى 

19-01-2014 برقم ايداع    62وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل 

عنوان النشاط بجعله )بندر مغاغه- العبور - ش:صلح سالم - بملك/ نادي يعقوب ايوب (

النشاط

1 - شركة  عصام حمدى عبد العال حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14781 قيدت فى 2015-06-09 

برقم ايداع    1074 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بناءا على الموافقة المنية رقم 4637 

فى 2022/8/24 وكتاب مغاغة رقم 85 لسنة 2022
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الكيان القانونى

1 - شركة  عصام حمدى عبد العال حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14781 قيدت فى 2015-06-09 

برقم ايداع    1074 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

الشخاص

1 - تهانى محمد محمد امين  مدير   المقيد برقم قيد    13636   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2014 برقم ايداع   

193 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2014  بــ :  تم تعديل بند الدارة والتوقيع بجعله للسيده / تهانى محمد محمد 

امين ولها وحدها حق الدارة والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ولها حق التوكيل للغير وكذلك 

حق القتراض من البنوك .

2 - عصام حمدي عبد العال حسين  مدير   المقيد برقم قيد    14781   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-09 

برقم ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  الدارة والتوقيع للسيد / عصام حمدى عبدالعال 

حسين - منفردا - وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط أن يكون العمال التى تصدر عنه بعنوان 

الشركة وضمن اغراضها  وكذلك عمليات رهن او بيع اصل من اصول الشركة وكافة الجراءات المتعلقة 

بالحسابات البنكية والعتمادات المستندية والسحب واليداع وصرف الشيكات وفتح الحسابات والقتراض والرهن 

باسم الشركة بالبنوك والتنازل او البيع وخلفه وحق استلم واصدار شيكات باسم الشركة وصرفها

3 - هيا  عصام  حمدى  عبدالعال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14781   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2015 برقم ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  

4 - محمد عصام حمدي عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14781   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2015 برقم ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  اقر بحصوله على كافة 

مستحقاتها  بالشركة

5 - ساريه سعيد ابو زيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14781   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2015 برقم ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  اقر بحصولها على كافة 

مستحقاتها  بالشركة
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تجديد افراد

1 - احمد شحاته حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302   قيدت فى   28-12-1996 برقم ايداع    312 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

2 - احمد عامر عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14938   قيدت فى   13-08-2015 برقم ايداع    

1419 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12

3 - ساره رشدى احمد عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16840   قيدت فى   24-01-2017 برقم ايداع    

166 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

4 - عاشور محمود على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7371   قيدت فى   27-03-2006 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

5 - فاطمة محمد عبدالحفيظ سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12159   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

475 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

6 - شاديه انور حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15800   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

7 - حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7178   قيدت فى   02-03-2006 برقم ايداع    423 وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

8 - منى احمد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16309   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

2028 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

9 - رجب ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   762   قيدت فى   29-11-1997 برقم ايداع    467 وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-28

10 - ايهاب كمال غطاس بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5161   قيدت فى   11-05-2003 برقم ايداع    

377 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-10

11 - حمدى محمود عبد الوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7064   قيدت فى   15-02-2006 برقم 

ايداع    269 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

12 - احمد جابر عبدل حسب النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11335   قيدت فى   20-06-2011 برقم 

ايداع    844 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

13 - مصطفى سعيد عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17418   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    2178 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

14 - بهاء سمير لطفى غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16326   قيدت فى   30-08-2016 برقم ايداع    

2061 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

15 - سالى اكرام فهمى تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16468   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

2400 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

16 - يونس حمدى حسن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17299   قيدت فى   02-07-2017 برقم ايداع    

1862 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

17 - نبيل ظريف سليمان حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10722   قيدت فى   13-02-2011 برقم ايداع    

143 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

18 - محمد محمد علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12375   قيدت فى   10-06-2012 برقم ايداع    

871 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

19 - ياسر عبد ا حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12517   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

1131 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

20 - محمد محمود جابر عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17013   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    1194 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

21 - مرفت تودرى موسى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11839   قيدت فى   29-11-2011 برقم 

ايداع    1701 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28
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22 - شيرين محمد حامد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13092   قيدت فى   04-03-2013 برقم 

ايداع    326 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-03

23 - صموئيل يوسف حنا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14344   قيدت فى   04-01-2015 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

24 - عيسى رشدى جرجس حبشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17408   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    2153 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

25 - منى مشيل سام يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   440   قيدت فى   06-04-1997 برقم ايداع    129 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

26 - عاطف عزيز تاوضروس جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   894   قيدت فى   01-03-1998 برقم 

ايداع    96 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-28

27 - ايمان السيد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6195   قيدت فى   08-02-2005 برقم ايداع    

117 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

28 - ايمان السيد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6195   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

29 - محمد فتحى عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8624   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    

430 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

30 - صالح توفيق ويصا صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10171   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

31 - صالح توفيق ويصا صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10171   قيدت فى   14-08-2016 برقم ايداع    

1893 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

32 - محمد الدسوقى على الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17022   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

1218 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

33 - مينا عادل وهيب مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17353   قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    

2011 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

34 - صباح عبد الغنى حسن عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11201   قيدت فى   2011-05-09 

برقم ايداع    574 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

35 - صباح عبدالغنى حسن عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11201   قيدت فى   15-08-2011 برقم 

ايداع    1145 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

36 - محمود صابر محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17122   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

1443 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

37 - رجب محمد ابوغرارة السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12136   قيدت فى   13-03-2012 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

38 - محمد مختار اسماعيل عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12366   قيدت فى   05-06-2012 برقم 

ايداع    852 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

39 - محمد جياب ابو ضيف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6494   قيدت فى   30-07-2005 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

40 - بدران عبدالشافي عبدالقادر سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6578   قيدت فى   07-09-2005 برقم 

ايداع    790 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

41 - فاطمة ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10617   قيدت فى   26-07-2010 برقم ايداع    

780 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

42 - نبوى جمعه محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12114   قيدت فى   05-03-2012 برقم 

ايداع    363 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

43 - نبوى جمعه محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12114   قيدت فى   18-04-2016 برقم 

ايداع    996 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17
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44 - عصام الدين راضى عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3897   قيدت فى   17-03-2001 برقم 

ايداع    183 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

45 - على محمد انور على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14199   قيدت فى   17-11-2014 برقم ايداع    

1491 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

46 - نزهه احمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16911   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

335 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

47 - حافظ حجاج احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17227   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

1701 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

48 - عبد الرحمن عبد العظيم احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4775   قيدت فى   11-08-2002 برقم 

ايداع    567 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

49 - نوال نصيف عطيه غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9801   قيدت فى   08-06-2009 برقم ايداع    

637 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-07

50 - مينا نادى امين فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11344   قيدت فى   23-06-2011 برقم ايداع    864 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

51 - احمد سيد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14295   قيدت فى   17-12-2014 برقم ايداع    

1708 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

52 - ابرهيم حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8491   قيدت فى   11-03-2007 برقم ايداع    175 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

53 - عزيزه الياس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4701   قيدت فى   18-06-2002 برقم ايداع    

440 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

54 - اسامة عباس احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11795   قيدت فى   14-11-2011 برقم ايداع    

1592 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

55 - هانى شحاته جرجس سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12288   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

692 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

56 - شمس حسن السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16215   قيدت فى   07-08-2016 برقم ايداع    

1805 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

57 - انطون صبحى امير جورجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17539   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    2535 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

58 - نانسي مصطفي محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8689   قيدت فى   26-08-2007 برقم 

ايداع    603 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

59 - بباوى فوزى حبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16535   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

2553 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

60 - وائل احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10704   قيدت فى   08-09-2010 برقم ايداع    

938 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

61 - ريمون شارلى منير زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12303   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

716 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

62 - رضا صالح عبد الرحيم عبد الفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12348   قيدت فى   2012-05-28 

برقم ايداع    814 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

63 - مناجى عبد السيد جمعه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14732   قيدت فى   21-05-2015 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

64 - مناجى عبد السيد جمعه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14732   قيدت فى   25-05-2015 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

65 - الحسيني احمد محمد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16076   قيدت فى   22-06-2016 برقم 

ايداع    1493 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21
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66 - احمد مختار امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16273   قيدت فى   18-08-2016 برقم ايداع    

1942 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

67 - هناء سيد عبد الوهاب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17521   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    2487 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

68 - محمد عبد المنجى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17541   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    2539 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

69 - الدسوقى مصطفى عبد القادر عايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12194   قيدت فى   26-03-2012 برقم 

ايداع    521 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

70 - امجد توفيق محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14000   قيدت فى   07-08-2014 برقم 

ايداع    1053 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-06

71 - هدى فضل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14478   قيدت فى   26-02-2015 برقم ايداع    

321 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

72 - على على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15414   قيدت فى   24-11-2015 برقم ايداع    

2325 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

73 - اسلم رضا سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16715   قيدت فى   15-12-2016 برقم ايداع    

3053 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

74 - محمد عدوى جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17011   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

1183 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

75 - هانى عيد وهبه فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17357   قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    

2020 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

76 - ميلد حنا داود حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17400   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

2138 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

77 - ماجده محمد مجاور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12407   قيدت فى   24-06-2012 برقم ايداع    

928 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

78 - ايمن عزيز يعقوب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17395   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

2124 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

79 - جلل احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4259   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

1982 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

80 - اسحق فؤاد حنا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16765   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

3208 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

81 - عبد الباسط محمد صديق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17534   قيدت فى   10-09-2017 برقم 

ايداع    2523 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

Page 40 of 41 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

تجديد شركات

1 - شركة  الدكتوره هايدى فهمى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   6930  قيدت فى  08-01-2006 برقم 

ايداع   46 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2026  12:00:00

ص

2 - شركه ياسر هشام فتحى احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13883  قيدت فى  03-06-2014 برقم 

ايداع   772 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2024  12:00:00

ص

3 - شركة  محمد على محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8204  قيدت فى  06-11-2006 برقم ايداع   

2030 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2026  12:00:00ص

4 - شركه توصيه بسيطه مسجله ومشهر عنها بمحكمه المنيا البتدائيه رقم 40 سنه 2015   شركة سبق قيدها 

برقم :   14538  قيدت فى  17-03-2015 برقم ايداع   455 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/03/2025  12:00:00ص

5 - شركة يوسف محمد يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  08-05-2002 برقم 

ايداع   333 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00

ص

6 - شركه محمد احمد عبدالعظيم خضر وشريكه حسني حلمي محمد حسن   شركة سبق قيدها برقم :   10129  

قيدت فى  24-11-2009 برقم ايداع   1284 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/11/2024  12:00:00ص
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