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قيود أفراد

1 - محمد عبدالرحمن ابو سيف حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

607 ورقم قيد 28107    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : العاشر من 

رمضان - بملك / عادل محمد محمد

2 - احمد عبدالعظيم غيته حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 609 

ورقم قيد 28108    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش: الطراد - بملك/ عزيزه محمد 

محمد خليفه

3 - عبدالرحمن ابراهيم ابو غنيمه احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

613 ورقم قيد 28109    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

الجرنوس - بملك / ابراهيم ابوغنيمه احمد

4 - رشا سليمان فهمى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 625 ورقم 

قيد 28110    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - الشيخ فضل - بملك / احمد جمال 

ابراهيم

5 - حماده محمد محمود عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 628 

ورقم قيد 28111    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والحاسب 

اللى بمستلزماته والنترنت والدويه والحبار والملبس العسكريه والطابعات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-

نزلة بلهاسة-بملك/يسرى محمد محمود

6 - مصطفى كمال عبدالرازق محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

633 ورقم قيد 28112    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-صندفا-بملك/كمال 

عبدالرازق محمود

7 - بيشوى عادل ذكا مترى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 646 ورقم 

قيد 28113    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - الجرنوس - ابو الهوى - بملك / 

ابراهيم محمد كامل

8 - صافي عبدالرحمن ابوسيف حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

650 ورقم قيد 28115    محل رئيسى  عن ورشه تركيب الوميتال, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش: 

العاشر من رمضان - بملك/ محمد عبدالرحمن ابوسيف

9 - ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 654 

ورقم قيد 28116    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-ابوجرج-عزبه 

ابوجمعه-بملك/محمد ابراهيم عبدالعال

10 - سعودي يونس توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 656 

ورقم قيد 28117    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-ساقول-

بملك/اشواق جاب ا خليفه

11 - خالد احمد محمود ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 661 ورقم 

قيد 28118    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - صندفا - بملك/ 

محمود محمد عبدالناصر

12 - محمود محمد عبدالناصر احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 664 

ورقم قيد 28119    محل رئيسى  عن بيع فلتر وقطع غيار معدات, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

بنزينه الحاج كامل متفرع من ش : بورسعيد بملك / حازم عيد فهمى تاوضروس
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13 - ياسر محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 666 ورقم 

قيد 28120    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه 

والحاسب اللى بمستلزماته والنترنت والدويه والحبار والملبس العسكريه والطابعات ., بجهة محافظة المنيا 

مركز العدوه - صفانيه  بملك / علء محمد الشريف

14 - محمد مجدى فواد شلقامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 667 ورقم 

قيد 28121    محل رئيسى  عن مشتل لبيع نباتات زينه فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار السلم بملك / كريمه رجب عبد الحافظ حميد

15 - امير فتحى عبدالنبى عبادى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 670 

ورقم قيد 28122    محل رئيسى  عن بيع مياه غازيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - منشاة بكير بملك / 

نادر فتحى عبدالنبى

16 - هاجر ربيع مراد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 672 ورقم 

قيد 28123    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش: الفردوس - بملك/ رجب 

محمود احمد

17 - محمد عزمى سباعى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 674 

ورقم قيد 28124    محل رئيسى  عن معرض لبيع السيارات المستعمله, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه عطف 

حيدر بملك / محمد ممدوح السيد

18 - دعاء عبدالمنعم عبدالجليل باظه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 676 

ورقم قيد 28125    محل رئيسى  عن تجاره اعلف وحبوب, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - المودة - بملك 

/ سعيد احمد سلمان

19 - رفعت فاروق محمد علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 678 

ورقم قيد 28126    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - الموده - بملك/ فاروق 

محمد علي

20 - محمد احمد صفوت مصطفي احمد ريحان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 681 ورقم قيد 28127    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - شمس 

الدين - بملك/ اشرف محمد مصطفي

21 - محمد محمود عباس عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

683 ورقم قيد 28128    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير مستلزمات سيارات فيما عدا مجموعه 19

والفقرة 36من المجموعه 6طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه علي الصادرات والواردات, بجهة محافظة 

المنيا مركز بني مزار-بني صامت-بملك/محمود عباس عبدالرسول حسن

22 - نبيل يوسف خليل عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 685 ورقم 

قيد 28129    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - ديرالجرنوس - بملك / 

سمير اسحق حليم اسحق

23 - محمد عبدالمنعم كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 688 

ورقم قيد 28130    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بالداخل بالسياره بعد الحصول علي 

موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة-القايات-بملك/ اشرف محمد 

حسن محمد
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24 - جدعون ايليا ايوب حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 693 ورقم 

قيد 28131    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- دير الجرنوس 

- بملك/ ايليا ايوب حنا

25 - هويده ممدوح محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 698 ورقم 

قيد 28132    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - بملك / احمد عزت 

احمد حسن

26 - رنيا حسن احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 701 ورقم قيد 

28133    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-القيس بملك/احمد عزت احمد حسن

27 - ولء ناجح حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 702 ورقم قيد 

28134    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - القيس - بملك/ احمد عزت احمد 

حسن

28 - انتصار ربيع راضى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 707 

ورقم قيد 28135    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-القيس-بملك/احمد عزت 

احمد

29 - نور عبدالحميد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 712 

ورقم قيد 28136    محل رئيسى  عن تجاره مواشي, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار -ش: العاشر من 

رمضان- بملك/ عبدالوهاب نور عبدالوهاب

30 - رضا عزت احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 716 ورقم 

قيد 28137    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس  بملك / احمد عزت 

احمد حسن

31 - محمود جمال اسماعيل عبدالناصر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

719 ورقم قيد 28138    محل رئيسى  عن مكتب لبيع وتوزيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة المنيا بندر مغاغه- 25ش: عبدالعظيم امام مسجد قاسم - بملك/ جمال اسماعيل عبدالناصر

32 - ميلد عياد صادق حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 726 ورقم 

قيد 28139    محل رئيسى  عن بيع وتجارة اخشاب دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - قلينى - 

خلف الكنيسه بملك / رشا كمال فهيم

33 - صموئيل صدقى تداوس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

738 ورقم قيد 28140    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة المنيا 

بندر بنى مزار شارع الجامع بملك / هانى صدقى تداوس

34 - ايمن اسحق نصيف كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 741 

ورقم قيد 28141    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - اشروبه 

بملك / صموئيل صدقى تداوس

35 - امير يعقوب سوارس يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 742 

ورقم قيد 28142    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار اشروبه بملك 

/ ايمان صدقى تراوس
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36 - يونس عبدالباسط يونس عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

754 ورقم قيد 28143    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وتجارة الماشية, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

الناصرية - بملك / عبدالباسط يونس عبدالعظيم

37 - على ناجح على احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 757 ورقم 

قيد 28144    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه  فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى 

مزار - ش : بورسعيد - بملك / محمود محمد احمد ريحان

38 - مريم صالح عبدالغنى صميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 759 

ورقم قيد 28145    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - اشروبة - بملك / فزاع 

عبدالحميد صالح

39 - فرج ضيف ا عبدالحميد هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

761 ورقم قيد 28146    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه فيماعدا توريد العماله و 

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

المنيا مركز مغاغه - دهروط  بملك / مشاا ياسين على

40 - هاني صدقي تداوس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 763 

ورقم قيد 28147    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - اشروبه - 

بملك/ ايمن اسحق نصيف كامل

41 - ريمون خيرى شكرى بشاره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 769 

ورقم قيد 28148    محل رئيسى  عن ورشه نجاره اخشاب, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - دير الجرنوس 

بملك / ايهاب خيرى شكرى

42 - مريم مرزوق هواش طوسه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 774 

ورقم قيد 28149    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-جزيرة شارونة- بملك/محمود 

فرج لملوم عبدالعظيم

43 - ناهد حسن معروف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 782 

ورقم قيد 28150    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-ابو جرج -عزبه حسين 

عبدالرازق -بملك/حجازى جمال السيد عبدالرازق

44 - احمد محمد شحاته محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 784 ورقم 

قيد 28151    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش: طريق صندفا - 

بملك/ عبدالحليم حسن عبدالحليم

45 - مرفت حمدى بكر عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 795 

ورقم قيد 28152    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : طريق العوسى  

بملك / محمد سيد بكر عبدالغنى

46 - اسلم السيد ابوغنيمه عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

799 ورقم قيد 28153    محل رئيسى  عن فراشه ودى جى بعد الحصول على التراخيص اللزمه ., بجهة 

محافظة المنيا مركز مغاغه - اطنيه   بملك / اسلم السيد ابوغنيمه عبدالحفيظ

47 - طارق يحى حسن عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 814 

ورقم قيد 28154    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-طنبدى بملك/بدر محمود محمد
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48 - رغده محسن شحاته على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 818 ورقم 

قيد 28155    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات ومنتجات ورقيه بدون التصنيع, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار-ابوجرج-بملك/صبحى عبدالجواد محمد على

49 - تيموثاوس عشم فهمى شرموخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 819 

ورقم قيد 28156    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : ترعه مطاى بملك 

/ رجاء لطفى جرجس

50 - مصطفي شعبان محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 824 

ورقم قيد 28157    محل رئيسى  عن بيع خرده, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-القيس- بملك/شعبان محمد 

محمد ابوزيد

51 - هناء بدر صلح نصيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 826 ورقم 

قيد 28158    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - ش:9 خلف قلبيظو - شرق المحطه- 

بملك/ صموئيل بدر صلح نصيف

52 - ماجده علي احمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 831 

ورقم قيد 28159    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار-ش:الفردوس بملك/رجب 

محمود احمد طلب

53 - محمد احمد حسن نزلوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 835 

ورقم قيد 28160    محل رئيسى  عن تربيه وتجاره مواشي, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-بني صامت-

بملك/ علي محمد محسن

54 - احمد شعبان صادق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 836 ورقم 

قيد 28161    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - منشأه اليوسفي - بملك/ 

محمود شعبان صادق السيد

55 - علء رجب عبدالحليم عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

838 ورقم قيد 28162    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-طمبو -بملك/احمد 

عبدالرحيم موسى

56 - كيرلس صلح رمزى حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 840 

ورقم قيد 28163    محل رئيسى  عن معرض بيع موبيليا بدون تصنيع, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

صندفا - بملك / نبيله وليم غطاس

57 - شيرين نور وليم عطاا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 844 

ورقم قيد 28164    محل رئيسى  عن بيع وتأجير فساتين ) اتيليه(, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - منشأه 

جلل -بملك/ شحاته نعمان عبد فام

58 - اسماء محمد ابوبكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 849 

ورقم قيد 28165    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- المسيد - بملك/ 

رمضان حتيته الصابر

59 - محمود عبدا عبدالحى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

851 ورقم قيد 28166    محل رئيسى  عن بيع لحوم ) جزاره (, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

طريق صندفا امام موقف صندفا - بملك / حمدى محمود عبدالوهاب
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60 - مصطفى عبدا عبدالحى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

854 ورقم قيد 28167    محل رئيسى  عن تجارة مواشى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - الشيخ فضل - 

عزبة راغب - قرية السلم - العصيات - بملك / فوزي عبدالعظيم سيف

61 - هناء احمد على على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 856 

ورقم قيد 28168    محل رئيسى  عن ورشه دهانات اخشاب دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - 

دهمرو - بملك / محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

62 - صباح محمد جبر زكي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 858 ورقم 

قيد 28169    محل رئيسى  عن حظيره لتجارة المواشي, بجهة محافظة المنيا مركزبني مزار-منشأة ابوعزيز- 

بملك/موسي احمد عثمان حسن

63 - محمود محمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 860 ورقم 

قيد 28170    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - الشوانى - بملك / محمد امين 

محمد

64 - مرفت احمد حسن احمد العبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 864 

ورقم قيد 28171    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار ابو 

جرج بملك / عبد العظيم ابراهيم محمد على

65 - احمد محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 872 

ورقم قيد 28172    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته, بجهة محافظة 

المنيا بندر بني مزار - ش: الشرقاوي - بملك/ هاني محمود محمد

66 - محمد حربي صابر علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 875 ورقم 

قيد 28173    محل رئيسى  عن تربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - شارع الميزان- 

بملك/ حربي صابر علي

67 - وائل حسن محمود صابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 878 ورقم 

قيد 28174    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه بالسياره بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى., بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - شلقام بملك / محمود ممدوح 

عبدالحسيب

68 - مادلين سعيد فتح ا سعد تاجر فرد  رأس ماله 750,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 881 

ورقم قيد 28175    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ادوات خياطه فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36 من 

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

مغاغه- الكوم الخضر - بملك/ سعيد فتح ا سعد

69 - مارتينا وسيم كريم حنا تاجر فرد  رأس ماله 750,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 883 ورقم 

قيد 28176    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ادوات تجميل فيماعدا الدويه والمجموعه 19 والفقره 36 

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

مركز مغاغه - الكوم الخضر بملك / وسيم كريم حنا

70 - فاطمه رجب احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 887 ورقم 

قيد 28177    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار - القيس بملك / احمد شعبان احمد سعداوى
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71 - محمود خالد امين عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 890 

ورقم قيد 28178    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - منزل الساقيه من شارع 

الطراد  بملك / محمد صلح ربيع محمد

72 - عبدالرحمن ابو زيد بحر عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

893 ورقم قيد 28179    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة-كفر المغربى بملك/عاطف 

صابر مبروك

73 - بسمه عيد فاروق علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 895 ورقم 

قيد 28180    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - الشيخ 

فضل- بملك/ خالد حسين غانم

74 - السيد محمد فهمى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 897 ورقم 

قيد 28181    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اجهزه كهربائيه فيماعدا الكمبيوتر ., بجهة محافظة المنيا بندر 

العدوه - شارع مصطفى كامل بملك / اشرف محمد سعيد ى

75 - مينا مرقص سريان ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 900 

ورقم قيد 28182    محل رئيسى  عن معرض بيع موبيليا واثاث منزلي, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار - 

ش: الحريه- شرق المحطه - بملك/ علي محمد عبدالحفيظ

76 - محمد ممدوح ذكي بيومي تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 903 ورقم 

قيد 28183    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - كفر الشيخ ابراهيم - بملك/ 

مديحه محمد محمد صديق

77 - خالد على السيد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 906 

ورقم قيد 28184    محل رئيسى  عن بيع الوميتال دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار-شرق 

المحطه ش:الحريه بملك/محمد على السيد

78 - اسحق حنا سليمان مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 909 

ورقم قيد 28185    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وتجارة الدواجن, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - دير 

الجرنوس - بملك / ناديه نصيف حنس

79 - محمد فايز عبدالعظيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 913 

ورقم قيد 28186    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - شارونة - بملك / محمود 

حافظ احمد

80 - محمد حسن ابراهيم عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 915 

ورقم قيد 28187    محل رئيسى  عن تجاره اعلف وحبوب, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - ابطوجه - 

بملك/ اشرف حسن ابراهيم

81 - رمضان فؤاد محمد ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 919 

ورقم قيد 28188    محل رئيسى  عن بيع فواكه وخضروات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-بني علي -

بملك/حسام رمضان فؤاد محمد

82 - فوزى محمد رضوان على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 926 

ورقم قيد 28189    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : العاشر من رمضان 

بجوار مسجد الرحمه  بملك / شعبان محمد رضوان
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83 - احمد راضي عباس رحيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 929 

ورقم قيد 28190    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- زاويه برمشا - عزبه مؤنس- بملك/ 

جيهان ابراهيم عبدالوهاب

84 - بدر مصطفى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 931 

ورقم قيد 28191    محل رئيسى  عن بيع لحوم ) جزاره (, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - اباالبلد  بملك /  

مصطفى محمد محمد عبداللطيف

85 - مني عصمت محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 934 ورقم 

قيد 28192    محل رئيسى  عن خدمات فراشه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنيا مركز 

العدوه- سلقوس - شرق البلد - بملك/ عبدالكريم محمد عبدالكريم

86 - عادل محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 945 ورقم 

قيد 28193    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره المواشي )معلف(, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-ام 

الساس-بملك/حماده محمود محمد

87 - محمد سعيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 946 ورقم 

قيد 28194    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-ابو جرج بملك /كمال محمد 

احمد عبدالغنى

88 - بيشوي عادل ناروز نجيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 949 

ورقم قيد 28195    محل رئيسى  عن مصنع اكياس بلستيك, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - نزله عمرو- 

خلف مستودع النابيب-بملك/ فايز سوس قسطور

89 - كمال محمد احمد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 951 

ورقم قيد 28196    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-ابو جرج بملك/محمد 

سعيد محمد على

90 - خالد محروس خالد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 953 

ورقم قيد 28197    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - شارع السوق 

- بملك / ممدوح عويس خالد

91 - ثابت السيد محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 959 

ورقم قيد 28199    محل رئيسى  عن محل بيع مواد بناء, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة -بنى عامر-بملك/السيد 

محمد عبداللطيف نوارة

92 - بولس ملك زكي تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 962 

ورقم قيد 28200    محل رئيسى  عن محطه خدمه وتموين سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- الشيخ 

مسعود - القريه الخامسه - بملك/ عبدالمسيح ملك زكي تاوضروس

93 - كيرلس عماد منير عياد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 965 ورقم 

قيد 28201    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار-الشارع الثالث خلف قلبيظو 

بملك/عماد منير عياد رزق

94 - مؤمن منير نجيب عبدالنور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 969 

ورقم قيد 28202    محل رئيسى  عن ورشه رخام, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-العصيات-شرق البحر 

بملك/مجدى سمير نجيب
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95 - مصطفى عبدالعزيز على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

977 ورقم قيد 28203    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد مستلزمات ومستحضرات طبيه فيماعدا الدويه, بجهة 

محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - ش : مسجد الحاج على خليفه القبلى - بملك / عبدالعزيز على السيد

96 - ثريا محمد رفعت محمد زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 979 

ورقم قيد 28204    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - شارع / 

مدرسه العروبه العداديه - بملك/ ناجح على ابو غنيمه

97 - رجب محسن رجب عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 987 

ورقم قيد 28205    محل رئيسى  عن بيع وتوريد ماكينات التصوير وقطع غيارهما وورق التصوير والحبار 

وكاميرات المراقبه فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بناء علي الموافقه المنيه 538 ف 

2023/1/22 وكتاب مغاغه رقم 121 لسنه 2022, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- كفر الصالحين- بملك/ رضا 

راضي حسن

98 - احمد عيسي عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 989 

ورقم قيد 28206    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي, بجهة محافظة المنيا بندر 

بني مزار - بجوار مدرسه الزهراء - شرق المحطه- بملك/ علي محمد علي

99 - اسلم ناصر محمود منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 991 

ورقم قيد 28207    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا موتوسيكلت وتوك توك., بجهة محافظة المنيا بندر بنى 

مزار - شارع الترعه العميه بملك / ناصر محمود منصور

100 - ناديه السيد عبدالحميد طراف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 995 

ورقم قيد 28208    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس  بملك / زين 

زكى عثمان شلقامى

101 - عمرو محمد الهللي علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

999 ورقم قيد 28209    محل رئيسى  عن بيع لحوم واسماك مجمده, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار-ش:زين 

العابدين-شرق المحطه بملك/ نورالدين عبدالحميد علي محمد

102 - وفاء جمال محروس شكرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1009 ورقم قيد 28210    محل رئيسى  عن تنجيد افرنجى, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه منشيه الجزائر بملك 

/ ماهر جمعه وهيب

103 - مينا حرز فريد مقار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1010 ورقم 

قيد 28211    محل رئيسى  عن تجاره الت وماكينات النجاره, بجهة محافظة المنيا بندر بني مزار- شارع/ مسجد 

الشيخ سيد متفرع من طريق البحر - بملك/ رضا صلح عمر علي

104 - ايه رضا عبدالحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1013 

ورقم قيد 28212    محل رئيسى  عن حظيره لتجاره المواشي, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - القيس - 

بملك/ هلل محمد محمود

105 - عليه خليفه ابو زيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1015 

ورقم قيد 28213    محل رئيسى  عن كافيتريا فيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

القيس - الطريق الدائرى - بملك / عصام قطب خليفه
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106 - حسين محمد اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1018 

ورقم قيد 28214    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - صندفا - 

بملك  / اشرف احمد محمد ابو زيد

107 - منال حنا اسكندر جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1024 

ورقم قيد 28215    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-ابطوجة-بملك/ربيع حسين 

احمد حسين

108 - عبدالجليل علي عبدالجليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1025 ورقم قيد 28216    محل رئيسى  عن تجاره وتصدير الحاصلت الزراعيه فيما عدا النباتات الطبيه, بجهة 

محافظة المنيا مركز العدوه- سلقوس - بملك/ علي عبدالجليل محمد

109 - صباح ناصر محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1036 

ورقم قيد 28217    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - بملك / محمد 

محمود احمد سالم

110 - اسامه حامد عبدا خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1039 

ورقم قيد 28218    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب اللي ومستلزماته, بجهة محافظة 

المنيا مركز بني مزار - معصره حجاج - بملك/ حامد عبدا خليفه

111 - خالد عبدا دياب عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1046 ورقم قيد 28219    محل رئيسى  عن تجاره مواشي, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - صفط 

ابوجرج - بملك/ صباح ابوالفتح احمد

112 - شريف عادل صادق بسخرون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1048 ورقم قيد 28220    محل رئيسى  عن ورشه دهانات موبيليا دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا بندر 

مغاغة-خلف فيل احمد حسن بملك/ خالد منصور محمد بخيت

113 - بلل محمد عبدالنعيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1050 

ورقم قيد 28221    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا بندر 

بني مزار - ش: القماشين - بملك/ اسماء محمد عبدالنعيم محمد

114 - عبدالرحمن برديسى محمد عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 1052 ورقم قيد 28222    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - العباسية - 

بملك / سهير هاشم عبدالعليم عبدالواحد

115 - ناديه وهبه عزيز معوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1054 

ورقم قيد 28223    محل رئيسى  عن ورشة لف واصلح مواتير, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار-ش:ابو هله 

بملك/اشرف كامل يعقوب

116 - ولء عبدالغنى حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1055 

ورقم قيد 28224    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - طمبو بملك / خالد 

حسيب عبدالوهاب

117 - محمود محمد السعيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1059 

ورقم قيد 28225    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار -طمبو-بملك/على 

عبدالفتاح محمد
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118 - حنان صفوت ابوطالب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1062 ورقم قيد 28226    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - الجنديه - عزبة 

الصباح البحريه  بملك / حسن محمد عبداللطيف عبدالجواد

119 - محمد جمعه عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1067 

ورقم قيد 28227    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - 

كفرالمداور بملك / جمعه عبدالعال محمد

120 - اسماء محمد عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1069 ورقم قيد 28228    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - طمبو - بملك / 

محمد عبدالغنى حسن

121 - مصطفى محمود محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1073 ورقم قيد 28229    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء )حديد واسمنت(, بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار-الشيخ فضل بملك/محمد محمود محمد فرج

122 - ايمان بشري فهمي اسحق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1081 

ورقم قيد 28230    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغه- جزيره شارونه- بملك/ نمر نعيم فهيم

123 - مايزه ايوب عطيه ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1087 

ورقم قيد 28231    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف محاصيل زراعيه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه-ابا البلد 

- بملك/ حبيب مخلص ورد

124 - علء سعد الدسوقي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1090 

ورقم قيد 28232    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه بالسياره بعد الحصول علي موافقه جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-الجرنوس-بملك/ ناجح مصطفي ابراهيم معوض

125 - مصطفى حسين عبد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1092 

ورقم قيد 28233    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ومجوهرات بعد الحصول على الموافقات اللزمه من 

مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار- 

اشروبة- بملك/حسين عبد محمد

126 - صالح عبدالرحيم محمود خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1095 ورقم قيد 28234    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- ميانه - بملك/ هناء 

محمود محمد القيسي

127 - احمد سعيد محمد شلقامى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1097 

ورقم قيد 28235    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - 19 شارع العمده  بملك / 

سعيد محمد شلقامى

128 - نبيله وديع عياد حنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1100 ورقم 

قيد 28236    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه ., بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه 

- قلينى بملك / مكرم نصيف رزق

129 - رويدا محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1104 

ورقم قيد 28237    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-طمبو-بملك/ 

ربيع عبدالرحيم موسي محمد
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130 - حسناء ربيع عبدالرحيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1106 ورقم قيد 28238    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - طمبو  بملك / 

ربيع عبدالرحيم موسى محمد

131 - امانى ربيع عبدالرحيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1107 ورقم قيد 28239    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-طمبو 

بملك/عيد ابراهيم بركات محمد

132 - شوقي مختار نادي عبدالصالحين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1112 ورقم قيد 28240    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-طمبو-بملك/ 

شربات رجب محمد يوسف

133 - احمد عبدالعظيم يوسف عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1117 ورقم قيد 28241    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجارة الماشيه, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار 

- منشاة الشيخ فضل بملك / مصطفى خلف محمد

134 - عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح درويش تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 1119 ورقم قيد 28242    محل رئيسى  عن كافتريا وبوفيه )مشروبات بارده وساخنه فيما عدا خدمات 

النترنت(, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-البهنسا -طريق الواحات الغربى بملك/رضا محمود محمد العبد

135 - محمد سالم رويعي سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1121 

ورقم قيد 28243    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - حماضه - 

بملك/ محمد عيد سلمه سالم

136 - رجب كامل عبدالعظيم علي تركي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 1123 ورقم قيد 28244    محل رئيسى  عن جزاره )بيع لحوم(, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-دهروط-

بملك/  رفعت محمود عبدالوهاب

137 - محمد احمد السيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1124 

ورقم قيد 28245    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - برطباط - بملك / صباح 

عبدا شلقامى

138 - هلل محمد صديق مهني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1127 

ورقم قيد 28246    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - ساقول - بملك/ رضا 

احمد عبدالغني

139 - كلثوم ربيع عبدالرحيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1129 ورقم قيد 28247    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب ., بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - طمبو 

- بملك / محمد اسماعيل عبدالحليم عبدالدايم

140 - ياسمين سعيد حسيب عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1131 ورقم قيد 28248    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-طمبو-

بملك/ محمد حسن عيد

141 - مكرم نصيف رزق جيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1134 

ورقم قيد 28249    محل رئيسى  عن مطعم لبيع الفراخ, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - قلينى  بملك / نبيله 

وديع عياد
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142 - مياده محمد عبدالحميد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1139 

ورقم قيد 28250    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار-ابطوجة بملك /احمد 

شعبان محمد محمد حسانين

143 - بيشوى وليم عونى ملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1141 

ورقم قيد 28251    محل رئيسى  عن ورشه دهانات موبيليا دون التصنيع, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة-منشيه 

الجزائر بملك/ميلد عدلى لبيب

144 - المعتصم بال محمد حسنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1145 ورقم قيد 28252    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-ملطية بملك/

المعتصم بال حسنى محمد محمد

145 - هانى فخرى فريد مقار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1147 

ورقم قيد 28253    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - بنى صامت بملك / 

فخرى فريد مقار

146 - ابراهيم كمال ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1155 

ورقم قيد 28254    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - منشأه اليوسفي - بملك/ 

مصطفي كمال ابراهيم

147 - امجد شحاته معوض يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1167 ورقم قيد 28255    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة-ميانه-بملك/ 

هند لبيب عبده يوسف

148 - كماله رجب حسن هريدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1169 

ورقم قيد 28256    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - منشاة القيس - بجوار 

جامع الحاجه دولت - بملك / هانى شعبان سعودى محمد

149 - ثناء عبدالعزيز ابراهيم عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1171 ورقم قيد 28257    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-طمبو-بملك/ هشام 

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعليم

150 - شيماء احمد ابراهيم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1173 ورقم قيد 28258    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

ترعه مطاى - بملك / محمد عبدالغفار محمود محمد

151 - عبير عزت عرفات محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1174 

ورقم قيد 28259    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار-طمبو-بملك/هشام 

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعليم

152 - مينا ناجى حنا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1177 ورقم 

قيد 28261    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار-ش:طريق القيس بجوار 

صوامع القمح بملك/كمال ابراهيم حمدان

153 - جرجس نمر عزيز لبيب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1180 

ورقم قيد 28262    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - اشروبه - 

بملك/ صموئيل نمر عزيز لبيب
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154 - مصطفى محمد السعيد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1190 

ورقم قيد 28263    محل رئيسى  عن بيع اعلف ., بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - طمبو - بملك / 

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

155 - مؤمنه حماد عبدالعليم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1200 

ورقم قيد 28264    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - نزلة دهروط - بملك / عثمان حماد 

عبدالعليم على

156 - خالد عبدالناصر حسين عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1202 ورقم قيد 28265    محل رئيسى  عن محل تنجيد انتريهات ., بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - عماره 

رقم 6 مساكن ميانه - بملك / ام هاشم محمد محمد

157 - ادهم شعبان صادق ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1205 

ورقم قيد 28266    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة-عزبه 

الصعايده-بملك/ شعبان صادق ابوالعل

158 - هانى اسحق سيدهم مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1209 ورقم قيد 28267    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه ., بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش : 

الريدى  بملك / عادل اسحق سيدهم مرزوق

159 - شيماء شعبان عبداللطيف مسعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1213 ورقم قيد 28268    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وتجارة الماشيه ., بجهة محافظة المنيا مركز بنى 

مزار - القيس - بملك / هيثم محمد عبدالحميد

160 - مينا عزيز عوض عزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1218 

ورقم قيد 28269    محل رئيسى  عن ورشة تنجيد افرنجى, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة -ش:الحجاز -منشية 

المصرى بملك/ابانوب عزيز عوض

161 - ابوالحسن رمضان حلمى ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 1226 ورقم قيد 28270    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توك توك وموتوسيكل ., بجهة محافظة المنيا 

بندر بنى مزار - ش : مدرسة السلم بملك / على محمد السيد

162 - جمعه رجب عبدالنبى احمد تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1230 

ورقم قيد 28271    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة-برمشا- 

بملك/صموئيل زاهى حلمى مجلى

163 - ساويرس سامح حنا صادق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1231 

ورقم قيد 28272    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه ., بجهة محافظة المنيا مركز 

مغاغه - جزيرة شارونة - بملك / سامح حنا صادق

164 - كيرلس روماني ثابت ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1234 ورقم قيد 28273    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنيا بندر مغاغة-ش:الزهور القبلي بملك/ 

فيليت حليم غطاس عبدالمسيح

165 - مينا يحي فام صادق تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1236 ورقم 

قيد 28274    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه- 

جزيره شارونه - بملك/ يحي فام صادق فام
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166 - مدحت رمزى ابراهيم غطاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1238 ورقم قيد 28275    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه ., بجهة محافظة المنيا 

مركز العدوه - كفر مهدى - بملك / عفاف رشدى ناشد

167 - محمد على عثمان دكرورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1240 

ورقم قيد 28276    محل رئيسى  عن تجارة مواشى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - بملك / عماد 

على عثمان دكروى

168 - جلل الدين جلل محمد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1243 ورقم قيد 28277    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات سيارات, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - 

صندفا - بملك / عبدالرحمن جلل محمد سيد

169 - حسام جمال فرغل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1245 

ورقم قيد 28278    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوريدات عامه فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه 

والحاسب اللى بمستلزماته والنترنت والدويه والحبار والملبس العسكريه والطابعات, بجهة محافظة المنيا بندر 

بنى مزار - ش : مدرسه القوميه - بملك / عبدالرحمن جمال فرغل

170 - سعد بشرى مجلى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1247 

ورقم قيد 28279    محل رئيسى  عن مقله - بيع تسالى, بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة - دير الجرنوس - بملك 

/ جورج عادل عزيز

171 - زينب عثمان محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1256 

ورقم قيد 28280    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا بندر بنى مزار - ش: الزهور بملك/ احمد 

محمد رجب على

172 - نهى حجازى بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1258 

ورقم قيد 28281    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنيا مركز 

بنى مزار - ابو جرج - عزبه ابو جمعه - بملك / عاطف ابراهيم محمد ابو جاموس

173 - امال فتحي يوسف جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1260 

ورقم قيد 28282    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه, بجهة محافظة المنيا مركز العدوة-منشاة عبدا-بملك/ ايمن 

نعيم خليل ابراهيم

174 - زينب محسن حسن فرحات تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1262 

ورقم قيد 28283    محل رئيسى  عن ترزى حريمى, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - بنى صامت - بملك / 

بسام سعيد عقيلى عقيلى

175 - نورا محمود ربيع سعودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1269 

ورقم قيد 28284    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار - القيس - بملك/ محمود 

ربيع سعودى محمد
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فروع الفراد

1 - صلح فتحي احمد عبدا  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   617 ورقم قيد   19380  محل فرعى  عن  

تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - ش: ميدان المطافي - بملك/ رحاب 

رمضان كامل

2 - احلم سامح خيري عباس عبدالرحمن  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   639 ورقم قيد   26437  محل 

فرعى  عن تجاره اعلف  بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - نزله جلف - بملك/ محسن محمد احمد

3 - احمد عبدالماجد عبدالحميد ابراهيم  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   730 ورقم قيد   16829  محل 

فرعى  عن مصنع اعلف  بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - الطريق الصحراوي الغربي - بملك/ احمد عبدالماجد 

عبدالحميد

4 - عبدالرحمن احمد صفوت مصطفي احمد  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   735 ورقم قيد   24099  محل 

فرعى  عن  تجاره اعلف  بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - شمس الدين - بملك/ اشرف محمد مصطفي

5 - مصطفى محمود غانم محمد  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   779 ورقم قيد   23740  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة المنيا بندربنى مزار - الفواله  -ش  محمد عبد السميع الحفناوى - بملك / ابو السعود كامل محمد 

السيد

6 - ياسر محمد السيد محمد  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   794 ورقم قيد   28120  محل فرعى  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 العدوه- صفانيه - بملك/ علء محمد الشريف

7 - محمود مصطفي علي عبدا  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   940 ورقم قيد   23974  محل فرعى  عن  

تجاره اعلف  بجهة محافظة المنيا مركز بني مزار - طمبو - بملك/ صالح عيد عبدالرحيم

8 - ماجد نجاح شفيق ابراهيم  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1002 ورقم قيد   4600  محل فرعى  عن 

تجاره اعلف  بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه- ش: طريق عباس اسفل السكه الحديد - بملك/ ماجد نجاح شفيق ابراهيم

9 - عبدالحافظ محمد عبدالحافظ مبروك  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   983 ورقم قيد   23252  محل 

فرعى  عن بقاله  بجهة محافظة المنيا مركز مغاغه - دهمرو - بملك/ زهره محمد احمد حسانين

10 - خالد عبدالحميد عبدالمنعم صالح  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1030 ورقم قيد   22620  محل 

فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمة 

للرقابة العامة على الصادرات والواردات  بجهة محافظة المنيا ) مركز مغاغة - كفر المداور - بملك / هشام عبدالحميد 

عبدالمنعم (

11 - مريم صالح عبد الغنى صميده  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1035 ورقم قيد   28145  محل فرعى  

عن حظيره لتربيه وتجاره الماشيه  بجهة محافظة المنيا مركز بنى مزار اشروبه بملك / فزاع عبد الحميد صالح  

ونشاطه ) حظيرة لتربية وتجارة الماشية (

12 - رمضان محمد توفيق محمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1115 ورقم قيد   18310  محل فرعى  

عن  تجاره اجهزه طبيه ومستلزماتها فيما عدا الدويه  بجهة محافظة المنيا بندر مغاغه - ش: العبور - بملك/ محمد احمد 

حجاج

13 - صيام فتحى زكى السيد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   1267 ورقم قيد   27672  محل فرعى  عن 

تم تعديل بيانات السجل بإضافة نشاط ) بيع اسمدة زراعية (  بجهة محافظة المنيا ) مركز مغاغة - دهروط - بملك / 

هانى عبدالعظيم احمد مسعد
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قيود الشركات

1 - شركه شريف محمد مصطفي عبدلصالحين وشريكته شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    648 ورقم قيد  28114    مركز عام  عن بيع لحوم مجمده  بجهة محافظة المنيا 

مركز مغاغه- طنبدي - بملك/ يسمين عزت مصطفي

2 - شركه ناجي حميده علي محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    956 ورقم قيد  28198    مركز عام  عن مقاولت متكامله  بجهة محافظة المنيا مركز العدوه- قريه 

كفر المغربي -بملك/ صفاء ناجي سعودي جابر

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - عماد حسن محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   10401 قيد فى 12-04-2010 برقم ايداع  387 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم بتاريخ 2023/12/1وذلك لعتزال التجاره

2 - حماده محمد محمود عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17910 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع  3665 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10078 وبتاريخ 2023/2/1 وذلك 

لعتزال التجارة

3 - عادل وحيد السيد كيشار  تاجر فرد سبق قيده برقم   23737 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  308 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10079 وبتاريخ 2023/2/1  وذلك 

لعتزاله التجاره

4 - دينا حسن سيد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   17289 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع  1837 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10084 بتاريخ 2023/2/2 وذلك 

لعتزال التجاره

5 - واصف سعد واصف بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   19013 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  3054 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      بتاريخ 2023/2/2 وذلك 

لعتزال التجاره

6 - محمد حسين فاروق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19237 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  3580 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بتأشير رقم 644 بتاريخ 2023/2/2 وذلك 

للستغناء عنه

7 - محمد حسين فاروق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19237 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع  3653 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10082 بتاريخ 2023/2/2 وذلك 

لعتزال التجاره

8 - صموئيل رؤوف حلمي يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21902 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع  452 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم  10081 وبتاريخ 2023/2/2 وذلك 

لعتزاله التجارة

9 - كيرلس سمير فايز زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27227 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  3708 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 660بتاريخ 2023/2/2 وذلك لعتزال 

التجاره

10 - اسماء رشدي زكي عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   16211 قيد فى 07-08-2016 برقم ايداع  

1793 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10090 وبتاريخ 2023/2/6 

وذلك لعتزالها التجارة

11 - احمد ابراهيم عبد العظيم ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18200 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع  

590 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      بتاريخ 2023/2/6 وذلك 

لعتزال التجاره

12 - اميره عز العرب جلل عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18941 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع  

2879 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10087 بتاريخ 2023/2/6 

وذلك لعتزال التجاره

13 - على السيد احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   20046 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  616 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10088 وبتاريخ 2023/2/6 وذلك 

لعتزال التجارة
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14 - جمال رمضان ابوالنور عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27437 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع  

4368 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10089 وبتاريخ 2023/2/6 

وذلك لعتزال التجارة

15 - جورج ابراهيم نجيب حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15977 قيد فى 16-05-2016 برقم ايداع  1175 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      بتاريخ 2023/2/7 وذلك 

لعتزال التجاره

16 - الهام اسماعيل محمد ضاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20036 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع  589 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10094 وبتاريخ 2023/2/7 وذلك 

لعتزال التجارة

17 - رفاعي معتمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   24416 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع  

1836 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10091 وبتاريخ 2023/2/7 

وذلك لعتزال التجارة

18 - احمد عبدا خليفه عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24778 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  

2678 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10092 بتاريخ 2023/2/7 

وذلك لعتزال التجاره

19 - رجب عدلي ابراهيم عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25387 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

4006 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم       بتاريخ 2023/2/7 

وذلك للوفاه

20 - ملك عايد رشدى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   26897 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  2809 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم بتاريخ 2023/2/7 وذلك لعتزال 

التجاره

21 - سامية ناعوم ابراهيم حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15370 قيد فى 11-11-2015 برقم ايداع  2226 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10100بتاريخ 2023/2/8 وذلك 

لعتزال التجارة

22 - وحيد رجب شعبان عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20595 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع  1865 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10099 بتاريخ 2023/2/8 وذلك 

لعتزال التجاره

23 - على سيد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20928 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع  2531 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10098بتاريخ 2023/2/8 وذلك لعتزال 

التجارة

24 - حمدى رجب عبدالحفيظ رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   27758 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع  

5432 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10097 وبتاريخ 2023/2/8 

وذلك لعتزاله التجارة

25 - محمد حمدى صلح عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25944 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  11 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10101 وبتاريخ 2023/2/9وذلك 

لعتزال التجاره

26 - حسام عاشور جمعة توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   18356 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع  0 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10103وبتاريخ 2023/2/12وذلك 

لعتزال التجاره

27 - ساره فايد عزمى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21655 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع  4185 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10102 وبتاريخ 2023/2/12 وذلك 

لعتزال التجارة
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28 - عبد العظيم ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16697 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع  

3018 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10105 وبتاريخ 

2023/2/13 وذلك لعتزال التجارة

29 - محمود شعبان عبد الفتاح عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18681 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع  

2429 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10104 وبتاريخ 

2023/2/13 وذلك لعتزاله التجارة

30 - القاصره نرمين عبد الحكيم عبد ا محمد بولية والدها  تاجر فرد سبق قيده برقم   18823 قيد فى 

18-07-2018 برقم ايداع  2589 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 

10106بتاريخ 2023/2/13 وذلك لعتزال التجارة

31 - ناجح فضل احمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19597 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع  

4655 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10107بتاريخ 2023/2/13 

وذلك لعتزال التجارة

32 - مرفت عثمان محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19787 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع  31 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10108 وبتاريخ 2023/2/13 وذلك 

لعتزالها التجارة

33 - جرجس بباوى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   3467 قيد فى 10-09-2000 برقم ايداع  714 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10109بتاريخ 2023/2/14 وذلك 

لعتزال التجارة

34 - ماهر شحاته حنا اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   1806 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع  583 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسي الخر بتأشير رقم 970 بتاريخ 2023/2/15 

وذلك للستغناء عنه

35 - نهي عبدالحميد احمد حسن المريوطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12592 قيد فى 23-09-2012 برقم 

ايداع  1285 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10111بتاريخ 

2023/2/15 وذلك لعتزال التجارة

36 - سليمان عبد المقصود احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   14428 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع  

201 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم      بتاريخ 2023/2/15 وذلك 

لعتزال التجاره

37 - مشيره حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   21490 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  3776 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10112بتاريخ 2023/2/15  وذلك 

لعتزال التجاره

38 - صباح فانوس شفيق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   24849 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  

2840 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10115 بتاريخ 2023/2/15 

وذلك لعتزال التجاره

39 - مريم وهيب يونان زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25824 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  5003 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10114بتاريخ 2023/2/15 وذلك 

لعتزال التجاره

40 - ميخائيل شحاته كامل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27578 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع  4834 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10113بتاريخ 2023/2/15 وذلك 

لعتزال التجاره

41 - حجاج رجب ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13239 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع  694 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10116بتاريخ 2023/2/16 وذلك 

لعتزال التجارة
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42 - صالح عيد مرعى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   17612 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع  2732 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو برقم       بتاريخ 2023/2/19 وذلك 

لعتزال التجاره

43 - صفاء عبد الصبور محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   5321 قيد فى 08-09-2003 برقم ايداع  

724 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10119 بتاريخ 2023/2/20 

وذلك لعتزال التجاره

44 - سعيد حسن احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24241 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  1420 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10120وبتاريخ 2023/2/20وذلك 

لعتزال التجاره

45 - محمود رمضان شعبان عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   26535 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  

1682 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10121بتاريخ 2023/2/20 

وذلك لعتزال التجارة

46 - رضا اسرافيل كامل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27922 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع  6002 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10118 بتاريخ 2023/2/20 وذلك 

لعتزال التجارة

47 - هاب مرزق ايليا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17939 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع  3727 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10123 وبتاريخ 2023/2/21 وذلك 

لعتزال التجارة

48 - امل محمد نجيب صلح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18610 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع  

2278 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم  10125بتاريخ 2023/2/21 

وذلك لعتزال التجارة

49 - ضحى ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18899 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع  2777 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10122 وبتاريخ 2023/2/21 وذلك 

لعتزال التجارة

50 - محمد حمدى نمر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20534 قيد فى 26-05-2019 برقم ايداع  1710 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10128بتاريخ 2023/2/21 وذلك 

لعتزال التجارة

51 - ورده عقيله حسب ا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20813 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع  2292 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10124 وبتاريخ 2023/2/21 وذلك 

لعتزال التجارة

52 - محمد رجب محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   24560 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  2174 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10127وبتاريخ 2023/2/21وذلك 

لعتزال التجاره

53 - رجب محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27473 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع  4492 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10129بتاريخ 2023/2/21وذلك 

لعتزال التجاره

54 - اسحق حنا سليمان مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   28185 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع  909 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10126بتاريخ 2023/2/21 وذلك 

لعتزال التجارة

55 - عزيزه رشدي السيد مهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23602 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  5 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو10130 رقم بتاريخ 2023/2/22 وذلك 

لعتزال التجاره
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56 - علي الشوربجي علي الشوربجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22162 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع  

965 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10132 وبتاريخ 2023/2/23 

وذلك لعتزال التجارة

57 - علي الشوربجي علي الشوربجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22162 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع  

1378 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع بتاشير رقم 1162 وبتاريخ 

2023/2/23 وذلك لعتزال التجاره

58 - كيرلس ارميا كمال عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24277 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع  1508 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10133 وبتاريخ  2023/2/23 

وذلك لعتزال التجارة

59 - عبد الحكيم عبد العظيم عبد الوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17292 قيد فى 21-06-2017 برقم 

ايداع  1845 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10137بتاريخ 

20213/2/26 وذلك لعتزال التجارة

60 - محمود على دسوقى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17444 قيد فى 14-08-2017 برقم ايداع  2276 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 10139 بتاريخ 2023/2/26 وذلك 

لعتزال التجاره

61 - نبيل جيد يوسف حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   19438 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع  4283 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم  10135 وبتاريخ  2023/2/26 وذلك 

لعتزال التجارة

62 - احمد محمد احمد عبد الفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21372 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع  

3496 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10134بتاريخ 2023/2/26 

وذلك لعتزال التجارة

63 - ابراهيم بشرى يوسف مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   22569 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  

1768 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10136وبتاريخ 

2023/2/26وذلك لعتزال التجاره

64 - زينب عبدالعظيم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   24698 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  

2460 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10138 بتاريخ 2023/2/26 

وذلك لعتزال التجارة

65 - عبد ا محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13549 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع  1441 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بتأشير رقم 1228 بتاريخ 2023/2/27 وذلك 

للستغناء عنه

66 - راشا احمد عز العرب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16373 قيد فى 18-09-2016 برقم ايداع  

2163 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10140 وبتاريخ 

2023/2/27وذلك لعتزال التجاره

67 - صافينار فاروق احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   17001 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع  1150 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم  10143بتاريخ 2023/2/27 وذلك 

لعتزال التجارة

68 - طه حسنى عطيه كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17373 قيد فى 24-07-2017 برقم ايداع  2066 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10147 بتاريخ 2023/2/27 وذلك 

لعتزال التجاره

69 - محمود محمد مصطفى ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22361 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع  

1366 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10142 بتاريخ 2023/2/27 

وذلك لعتزال التجاره
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70 - رباب محمد احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   25106 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  3360 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو  رقم10141 بتاريخ 2023/2/27 وذلك 

لعتزال التجاره

71 - محمد مجدى عثمان عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26508 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  

1597 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم10146 بتاريخ 2023/2/27 

وذلك لعتزال التجاره

72 - عبدا محروس عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27515 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع  

4650 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10145بتاريخ 2023/2/27 

وذلك لعتزال التجاره

73 - طاهر يحيى حسن عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17528 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع  

1498 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو رقم 10149 وبتاريخ 

2023/2/28 وذلك لعتزال التجارة
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رأس المال

1 - اسماء فتحى السيد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم   24891 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع   2930 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

2 - ماجد حبيب معوض جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   27812 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع   5574 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - فرنس عزيز عبيد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   22238 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع   1132 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ابوبكر مفتاح عبدالعظيم شندى تاجر فرد سبق قيده برقم   27930 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع   

6042 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

5 - نجوي ابراهيم عبدالفتاح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   28084 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع   524 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

6 - ابراهيم محمد علي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   10721 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   1496 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - نبيل سامى رسل ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم   22848 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع   2334 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

8 - عزيز وهيب عزيز تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم   27338 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع   4087 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - ابانوب مكرم مهنى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   28091 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع   545 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - نزيه انور صادق مينا تاجر فرد سبق قيده برقم   11400 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع   1824 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - حسام محمد على عويس تاجر فرد سبق قيده برقم   16547 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع   2576 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - رضا محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   27075 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   3304 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

13 - ياسر محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28120 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع   666 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - فادى ابوالعباس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   11512 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع   1092 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

15 - جمال محمد جمال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18486 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع   2042 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - نورهان عادل محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   20648 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع   

1970 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  800,000.000

17 - محمد احمد رجب عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   27179 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع   

3591 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - ماهر شحاته حنا اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   1806 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع   61 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

19 - ماهر شحاته حنا اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   1806 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع   583 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

20 - حسني حجاج حسني كيلني تاجر فرد سبق قيده برقم   22242 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع   1140 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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21 - عبدالحافظ محمد عبدالحافظ مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   23252 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع   

3178 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - ايمان صلح محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   11238 قيد فى 19-05-2011 برقم ايداع   

648 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000,000.000

23 - خالد عبد الحميد عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   22620 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع   

1872 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - مريم صالح عبدالغنى صميده تاجر فرد سبق قيده برقم   28145 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع   759 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

25 - مايكل نوناى نصيف بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   10934 قيد فى 02-01-2011 برقم ايداع   1 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - مصطفى محمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   24661 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع   2389 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

27 - كريم محمد حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   18269 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع   729 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

28 - محمود محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   23606 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع   11 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

29 - صالح توفيق ويصا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   10171 قيد فى 17-12-2009 برقم ايداع   1344 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000
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العناوين 

1 - هاني يونان حنا يسى تاجر فرد سبق قيده برقم    14961 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع    1456 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل نشاط الفرع  بجعله ) تجارة اسمنت 

ومواد بناء جملة وقطاعى ( والكائن ببندر مغاغة - ش : طريق عباس - اسفل السكة الحديد - بملك / منار فرج فؤاد 

)

2 - احمد بسيونى بركات عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    23720 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) بندر 

مغاغه- منشيه فوزيه - ش: نفرتيتي متفرع من شارع كيلوباترا - بملك/ مصطفي حمدي محمد(

3 - احلم سامح خيرى عباس عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    26437 قيد فى 17-03-2022 برقم 

ايداع    1390 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن 

نشاط تجاره اعلف بعنوان مركز بني مزار - نزله جلف - بملك/ محسن محمد احمد

4 - احمد عبد الماجد عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16829 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    

146 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط مصنع 

اعلف بعنوان مركز بني مزار - الطريق الصحراوي الغربي - بملك/ احمد عبدالماجد عبدالحميد

5 - اشرف احمد محمود ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17171 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع    1565 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر بني 

مزار - شرق المحطه - بجوار مسجد الشيخ سيد- بملك/ محمود محمد عبدالناصر

6 - عبدالرحمن احمدصفوت مصطفي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24099 قيد فى 18-03-2021 برقم 

ايداع    1108 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن 

نشاط تجاره اعلف بعنوان مركز بني مزار - شمس الدين - بملك/ اشرف محمد مصطفي

7 - مصطفى محمود غانم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23740 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    324 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط صيدليه 

وبعنوان بندربنى مزار الفواله ش  محمد عبد السميع الحفناوى بملك / ابو السعود كامل محمد السيد

8 - ياسر محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28120 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    666 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط  مكتب استيراد 

وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه علي 

الصادرات والواردات  بعنوان مركز العدوه- صفانيه - بملك/ علء محمد الشريف

9 - عاطف ابراهيم اسحق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    11629 قيد فى 14-09-2011 برقم ايداع    

1286 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط" بجعله بندر 

مغاغه-منشية المصري-ش:الحجاز بملك/صموئيل نجيب حبيب"

10 - سيد صلح عبد الحكيم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    15619 قيد فى 01-02-2016 برقم ايداع    

214 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله مركز بني 

مزار - حي شمال شارع العاشر من رمضان - بملك/ نورهان مصطفي حسن احمد

11 - جمال ابراهيم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2949 قيد فى 13-06-2019 برقم ايداع    1827 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) مركز 

العدوة - عطف حيدر- طريق المسيد  - بملك / احمد محمد محمد  (

12 - جمال ابراهيم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2949 قيد فى 19-02-2000 برقم ايداع    114 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) مركز 

العدوة - عطف حيدر - بملك / صباح حسن احمد (
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13 - هاله جلل محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27603 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع    4925 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) بندر مغاغه 

- ش : الحزب الوطنى متفرع من شارع الجمهوريه - بملك / ميلد ناشد قلينى (

14 - ماهر شحاته حنا اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    1806 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع    61 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم شطب الرئيسي الخر عن نشاط  بيع ادوات 

كهربائيه عنوانه) مركز مغاغه- طمبدي- بملك/ شحاته حنا اسكندر(  بتاريخ 2023/2/15 وذلك للستغناء عنه

15 - محمود مصطفى على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    23974 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    

850 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط تجاره 

اعلف بعنوان مركز بني مزار - طمبو - بملك/ صالح عيد عبدالرحيم

16 - ماجد نجاح شفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    4600 قيد فى 13-04-2002 برقم ايداع    274 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط تجاره اعلف 

بعنوان بندر مغاغه- ش: طريق عباس اسفل السكه الحديد - بملك/ ماجد نجاح شفيق ابراهيم

17 - ابراهيم جابر محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    12825 قيد فى 02-12-2012 برقم ايداع    

1653 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) مركز 

مغاغه - دهمرو - بملك / احمد محمد محمد عبدالوهاب (

18 - احمد نادى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16270 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع    1932 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله بندر مغاغه- 

ش: طراد النيل - شرق طه حسين - بملك/ حمدي عيد علي

19 - عبدالحافظ محمد عبدالحافظ مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    23252 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع    

3178 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط بقاله 

بعنوان مركز مغاغه - دهمرو - بملك/ زهره محمد احمد حسانين

20 - محمد فايز عبدالعظيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28186 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع    913 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله)مركز 

مغاغه-شارونه-بملك/  عيد إبراهيم لبيب حسن(

21 - خالد عبد الحميد عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    22620 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    

1872 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط  

مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمة للرقابة 

العامة على الصادرات والواردات  وبعنوان ) مركز مغاغة - كفر المداور - بملك / هشام عبدالحميد عبدالمنعم (

22 - مريم صالح عبدالغنى صميده تاجر فرد سبق قيده برقم    28145 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    

759 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح محل فرع جديد بعنوان 

مركز بنى مزار اشروبه بملك / فزاع عبد الحميد صالح  ونشاطه ) حظيرة لتربية وتجارة الماشية (

23 - فايز فاروق جادالكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25943 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    10 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله ) مركز 

العدوة - البسقلون - عزبة عصام ابو بكر - بملك / عطيه ربيع ابو بكر مفتاح

24 - احمد حسن احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    17132 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع    1473 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله) بندر بني 

مزار - ش: سعد زغلول - بملك/ صفاء ابراهيم محمد علي (

25 - عماد عبد المسيح عزيز تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم    17719 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    

3020 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) بندر بنى 

مزار - ش 7 بالفواله - بملك / محمود احمد عبدالحفيظ (
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26 - رمضان محمد توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18310 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    850 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط تجاره اجهزه 

طبيه ومستلزماتها فيما عدا الدويه بعنوان بندر مغاغه - ش: العبور - بملك/ محمد احمد حجاج

27 - حسن العربى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    26373 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    1233 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله ) مركز بنى مزار - 

القيس - بملك / جمعه هريدى خالد(

28 - عبد ا محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13549 قيد فى 31-12-2013 برقم ايداع    1451 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم شطب الرئيسي الخر بتأشير عن نشاط 

حظيره مواشي وعنوان مركز مغاغه- ملطية- بملك / فتحى احمد محمد بتاريخ 2023/2/27 وذلك للستغناء عنه

29 - علي رجب كريم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    22989 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    2625 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل بيانات العنوان بجعله ) بندر مغاغه 

- العبور - ش : المستشارين - بملك / نبيل فخرى حنين ابراهيم (

30 - شريف احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    26430 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    1375 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بيانات العنوان بجعله  بندر 

مغاغه - ش: طارق بن زياد متفرع من ش : طه حسين - بملك / صلح محمد عبدالحافظ

31 - تم تعديل اسم التاجر بجعله )رضا حمدى محمد احمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    28087 قيد فى 

29-01-2023 برقم ايداع    531 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم 

تعديل عنوان النشاط بجعله)مركز بنى مزار -القيس-بملك /امال حمدى محمد احمد(

32 - صالح توفيق ويصا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    10171 قيد فى 17-12-2009 برقم ايداع    1344 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل العنوان بجعله / بندر بنى مزار 

شارع طريق البحر بملك / رضا فتحى على

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

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان النشاط بجعله مركز مغاغه 

شارع السلم بملك / حامد محمد ابو غنيمه

34 - صيام فتحي زكي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    27672 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع    5167 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح فرع جديد عن نشاط  )  بيع اسمدة 

زراعيه  ( وعنوانه ) مركز مغاغة - دهروط - بملك / هانى عبدالعظيم احمد مسعد
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النشاط

1 - هانى يونان حنا يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  14961 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    1496وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجارة اسمنت ومواد بناء جملة وقطاعى 

)

2 - هانى يونان حنا يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  14961 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    3364وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجارة اسمنت ومواد بناء جملة وقطاعى 

)

3 - هاني يونان حنا يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  14961 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع    1456وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجارة اعلف دواجن (

4 - احمد محمد احمد راجح تاجر فرد سبق قيده برقم  19536 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    4500وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله) بيع مستلزمات بيطريه واعلف فيماعدا 

الدويه البيطريه(

5 - احلم سامح خيرى عباس عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  26437 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

1390وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه فرع ونشاطه تجاره اعلف

6 - فرنس عزيز عبيد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  22238 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع    1132

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجارة الكتب والدوات الكتابيه 

فيما عدا تصوير المستندات (

7 - فاتن اسحق ابراهيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  24255 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    1455وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بقاله (

8 - عفيفى محمد سعيد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  10600 قيد فى 18-07-2010 برقم ايداع    758

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  محل بيع  اعلف

9 - جمال بيومي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23965 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    838وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الحاسب 

اللى ومستلزماته

10 - عبدالرحمن احمدصفوت مصطفي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24099 قيد فى 18-03-2021 برقم 

ايداع    1108وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط فرع ) تجاره اعلف(

11 - خالد ذكى احمدعبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  27747 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    5405وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )شونه لبيع الغلل والبذور والعلف 

فيما عدا النباتات الطبيه(

12 - ياسر محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28120 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    666وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط فرع مكتب استيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 

19 والفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه علي الصادرات والواردات

13 - فادى ابوالعباس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  11512 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    1092وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) محل بيع اعلف (

14 - سمير صديق فؤاد وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  18056 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع    198وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )مكتب تصدير حاصلت زراعيه فيما 

عدا النباتات الطبيه(

15 - جمال محمد جمال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18486 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع    2042وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس 

العسكريه(
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16 - سيد صلح عبد الحكيم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  15619 قيد فى 01-02-2016 برقم ايداع    

214وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله تجاره بقاله جمله

17 - جمال ابراهيم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2949 قيد فى 13-06-2019 برقم ايداع    1827وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع قطع غيار موتوسيكلت (

18 - عادل جمعه محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  16813 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    114وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله) بيع اكسسوار محمول فيما عدا خدمات 

النترنت(

19 - هبه صلح راضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19726 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    4942

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) تجارة المواشى (

20 - وائل حسن محمود صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  28174 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    878وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

بالداخل بالسياره بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (

21 - ماهر شحاته حنا اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  1806 قيد فى 30-01-1999 برقم ايداع    61وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بقاله (

22 - ماهر شحاته حنا اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  1806 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع    583وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله بيع ادوات كهربائيه

23 - مينا اسحق ابراهيم باسيليوس تاجر فرد سبق قيده برقم  23874 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع    628

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله)تجارة اخشاب بدون التصنيع 

واستيراد وتصدير فيما عدا مجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للوائح والقوانين المنظمه للرقابه العامه 

على الصادرات والواردات(

24 - محمود مصطفى على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  23974 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    850

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط فرع تجاره اعلف

25 - مجده شافعي عبدالعظيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  27963 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع    

6173وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله)كوافيرحريمى واتيليه(

26 - احمد نادى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16270 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع    1932وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع موتوسيكلت(

27 - عبدالحافظ محمد عبدالحافظ مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  23252 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع    

3178وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) حظيره لتربيه وتجاره 

المواشي(- وتم اضافه نشاط فرع بقاله

28 - تم تعديل صفة التاجر بجعله منه ا عادل احمد محمد لبلوغه سن الرشد تاجر فرد سبق قيده برقم  8894 قيد 

فى 27-01-2008 برقم ايداع    57وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله 

" بيع اجهزه كهربائيه فيماعدا الحاسب اللى ومستلزماته "

29 - خالد عبد الحميد عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  22620 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    

1872وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل بيانات السجل بإضافة نشاط فرع استيراد 

وتصدير

30 - مريم صالح عبدالغنى صميده تاجر فرد سبق قيده برقم  28145 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    759

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط حظيره لتربيه وتجاره الماشيه

31 - احمد حسن احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17132 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع    1473وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) بيع ادوات منزليه (

32 - عماد عبد المسيح عزيز تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  17719 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    

3020وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) ورشه نجاره (
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33 - رمضان محمد توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18310 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    850

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط فرع تجاره اجهزه طبيه ومستلزماتها فيما 

عدا الدويه

34 - مصطفى محمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  24661 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع    2389

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله معرض بيع موتوسيكلت

35 - احمد شعبان محمد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  11513 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    

1092وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله )بيع اعلف(

36 - صالح توفيق ويصا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  10171 قيد فى 17-12-2009 برقم ايداع    1344

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله ) مطعم وقاعة افراح وحمام سباحه ( 

فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على الترخيص اللزمه بناء على الموافقه المنيه رقم 1489 فى 

2023/2/28 وكتاب مغاغه رقم 142 لسنة 2022

37 - صيام فتحي زكي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27672 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع    5167وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل بيانات السجل بإضافة نشاط فرع ) بيع اسمدة زراعية (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19380 وتم ايداعه بتاريخ   

31-10-2018  برقم ايداع 4,167.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها ل يوجد

2 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18056 وتم ايداعه بتاريخ   

21-01-2018  برقم ايداع 198.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها)خير الطبيعه لتصدير الحاصلت 

الزراعيه(

3 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28174 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2023  برقم ايداع 878.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها) مكتب المسافر للرحلت الداخليه 

ونقل العمال (

4 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22242 وتم ايداعه بتاريخ   

10-05-2020  برقم ايداع 1,140.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها )مصنع المروه للجوارب(

5 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23948 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2021  برقم ايداع 803.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها )المرمر للتوريدات العموميه(

6 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8894 وتم ايداعه بتاريخ   

27-01-2008  برقم ايداع 57.000 الى : تم تعديل صفة التاجر بجعله منه ا عادل احمد محمد لبلوغه سن 

الرشد

7 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17132 وتم ايداعه بتاريخ   

02-05-2017  برقم ايداع 1,473.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها ) ل يوجد (

8 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18310 وتم ايداعه بتاريخ   

19-03-2018  برقم ايداع 850.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها ) ل يوجد (

9 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28087 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2023  برقم ايداع 531.000 الى : تم تعديل اسم التاجر بجعله )رضا حمدى محمد احمد(

10 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10171 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-2009  برقم ايداع 1,344.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه بجعلها / البوريفاج ) مطعم وقاعة افراح 

وحمام سباحه (

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة / رضا فايز يعقوب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4263 قيدت فى 11-09-2001 برقم ايداع   

710 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10131  بتاريخ 2023/2/22 

لحل وتصفيه الشركه

2 - شركة / مكرم عياد كامل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    5638 قيدت فى 31-03-2004 برقم ايداع   

336 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو رقم 10144 بتاريخ 2023/2/27 

وذلك لحل وتصفيه الشركه

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6506   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-2005 برقم ايداع    677 الى   تم تعديل اسم الشركه بجعلها فاطمه صلح احمد علي 

وشريكها

الشخاص

1 - محمد محمود ابراهم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6506   وتم ايداعه بتاريخ    2005-08-08 

برقم ايداع   677 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

2 - فاطمه صلح احمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6506   وتم ايداعه بتاريخ    2005-08-08 

برقم ايداع   677 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خروج كل من : محمد محمود ابراهيم وهدي محمود 

ابراهيم ونورهان محمود ابراهيم ومصطفي محمود ابراهيم واستلم كل شريك كافه مستحقاته

3 - احمد محمود ابراهيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6506   وتم ايداعه بتاريخ    2005-08-08 

برقم ايداع   677 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

4 - هدي محمود ابراهيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6506   وتم ايداعه بتاريخ    2005-08-08 

برقم ايداع   677 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

5 - نورهان محمود ابراهيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6506   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2005 برقم ايداع   677 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

6 - مصطفي محمود ابراهيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6506   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2005 برقم ايداع   677 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عماد حسن محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10401   قيدت فى   12-04-2010 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

2 - ملك ماهر مليكه حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12516   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

3 - وليد مصطفى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15334   قيدت فى   29-10-2015 برقم ايداع    2130 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

4 - حماده محمد محمود عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17910   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

3665 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

5 - محمد محمود عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13068   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

276 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

6 - دينا حسن سيد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17289   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    1837 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

7 - رضا محمد احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5042   قيدت فى   17-02-2003 برقم ايداع    

96 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

8 - عربى محمد على عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10518   قيدت فى   08-06-2010 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

9 - عفيفى محمد سعيد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10600   قيدت فى   18-07-2010 برقم ايداع    

758 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

10 - مايكل شحاته حنا شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12845   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

1688 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

11 - اسماء رشدي زكي عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16211   قيدت فى   07-08-2016 برقم 

ايداع    1793 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

12 - احمد ابراهيم عبد العظيم ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18200   قيدت فى   25-02-2018 برقم 

ايداع    590 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

13 - خالد احمد خالد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18215   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    601 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

14 - محمد صفوت الطاهر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12139   قيدت فى   13-03-2012 برقم ايداع    

422 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

15 - محمد ربيع رمضان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12150   قيدت فى   18-03-2012 برقم ايداع    

457 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

16 - جورج ابراهيم نجيب حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15977   قيدت فى   16-05-2016 برقم ايداع    

1175 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

17 - خالد عيد زكى عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16805   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

83 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

18 - خالد عيد ذكى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16805   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

1595 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

19 - خالد عيد ذكى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16805   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

1597 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16
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20 - رضا عبد الحكيم محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9536   قيدت فى   28-01-2009 برقم 

ايداع    104 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-27

21 - مايزه جمعه سنوسى عبدالظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10777   قيدت فى   13-10-2010 برقم 

ايداع    1068 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

22 - محمود احمد محمود عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12390   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

895 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

23 - سامية ناعوم ابراهيم حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15370   قيدت فى   11-11-2015 برقم ايداع    

2226 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

24 - محمد باهى الجمال محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18155   قيدت فى   13-02-2018 برقم 

ايداع    439 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

25 - رضا احمد فؤاد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4449   قيدت فى   06-01-2002 برقم ايداع    

21 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-05

26 - فادى ابوالعباس عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11512   قيدت فى   01-08-2011 برقم ايداع    

1092 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

27 - مكرم عزيز مسعد عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17816   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

3259 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

28 - سمير صديق فؤاد وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18056   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

198 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

29 - اميل حنا فوزى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18221   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

30 - محمود محمد ذكى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3630   قيدت فى   06-11-2000 برقم ايداع    

904 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-05

31 - ابراهيم جابر محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12825   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

1653 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

32 - محمود محمد ابراهيم حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12962   قيدت فى   17-01-2013 برقم ايداع    

89 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

33 - سيد احمدهشام محمدعادل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14510   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    

395 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

34 - عبد الحكيم عبد العظيم عبد الوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17292   قيدت فى   

21-06-2017 برقم ايداع    1845 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-20

35 - احمد فاروق احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   859   قيدت فى   11-02-1998 برقم ايداع    60 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

36 - احمد فاروق احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   859   قيدت فى   30-12-2012 برقم ايداع    

1815 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

37 - عبدالمنعم توفيق حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1479   قيدت فى   03-10-1998 برقم ايداع    

717 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-02

38 - وليد محمد كامل محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13076   قيدت فى   27-02-2013 برقم 

ايداع    287 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

39 - رمضان محمد محجوب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17028   قيدت فى   28-03-2017 برقم 

ايداع    1238 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27
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40 - عماد عبد المسيح عزيز تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17719   قيدت فى   2017-10-23 

برقم ايداع    3020 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

41 - جرجس بباوى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3467   قيدت فى   10-09-2000 برقم ايداع    

714 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

42 - جميل نادى رياض نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8968   قيدت فى   09-03-2008 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-08

43 - ربيع مصلوح على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12398   قيدت فى   18-06-2012 برقم ايداع    

909 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

44 - نعمت محمد احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13035   قيدت فى   17-02-2013 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

45 - سمعان سمير شحاته عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15554   قيدت فى   11-01-2016 برقم ايداع    

55 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

46 - محمد عيسى راضى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18069   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

236 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

47 - ايمان على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   624   قيدت فى   04-09-1997 برقم ايداع    321 وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

48 - نهي عبدالحميد احمد حسن المريوطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12592   قيدت فى   2012-09-23 

برقم ايداع    1285 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

49 - تامر عاطف فهيم مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12780   قيدت فى   20-11-2012 برقم ايداع    

1578 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

50 - صالح محمد صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17891   قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    

3608 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

51 - تم تعديل صفة التاجر بجعله منه ا عادل احمد محمد لبلوغه سن الرشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8894   

قيدت فى   27-01-2008 برقم ايداع    57 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-26

52 - محمد محمود محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13520   قيدت فى   16-02-2013 برقم ايداع    

1366 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-15

53 - عاشور زكى عدلى عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14769   قيدت فى   03-06-2015 برقم 

ايداع    1035 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

54 - عاشور زكى عدلى عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14769   قيدت فى   04-06-2015 برقم 

ايداع    1047 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

55 - صالح عيد مرعى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17612   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    

2732 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

56 - ام هاشم عبد الرحمن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17940   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    3729 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

57 - صفاء عبد الصبور محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5321   قيدت فى   08-09-2003 برقم 

ايداع    724 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

58 - سهير فتح ا عبدالقوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13057   قيدت فى   24-02-2013 برقم ايداع    

263 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

59 - عادل  فوزي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2070   قيدت فى   06-12-1999 برقم ايداع    1233 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-05
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60 - محمد صلح الدين عبدالمطلب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12042   قيدت فى   2012-02-12 

برقم ايداع    216 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

61 - هاب مرزق ايليا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17939   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

3727 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

62 - محمد محمود ابراهيم محمد هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18203   قيدت فى   26-02-2018 برقم 

ايداع    577 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

63 - القاصر / عبدا ياسر محمد احمد علي بوليه والدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8775   قيدت فى   

21-10-2007 برقم ايداع    762 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-20

64 - احمد شعبان محمد محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11513   قيدت فى   01-08-2011 برقم 

ايداع    1092 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

65 - عبدا محمود عبدا زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17974   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    

3835 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

66 - جمال مصطفى طه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7583   قيدت فى   08-05-2006 برقم ايداع    

1111 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

67 - سلفه احمد حسن محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11581   قيدت فى   28-08-2011 برقم 

ايداع    1209 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

68 - كريم محمد حسن عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18269   قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    

729 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

69 - محمود على دسوقى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17444   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

2276 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

70 - بهاء الدين حسنى طه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8983   قيدت فى   23-03-2008 برقم ايداع    

249 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-22

71 - عبد ا محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13549   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

1441 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

72 - عبد ا محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13549   قيدت فى   31-12-2013 برقم ايداع    

1451 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-30

73 - راشا احمد عز العرب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16373   قيدت فى   18-09-2016 برقم 

ايداع    2163 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

74 - طه حسنى عطيه كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17373   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

2066 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

75 - عطيه رفعت عطيه مجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18053   قيدت فى   18-01-2018 برقم ايداع    

150 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

76 - صباح حسن عبد العظيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18190   قيدت فى   20-02-2018 برقم 

ايداع    536 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

77 - جلل على اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7756   قيدت فى   07-06-2011 برقم ايداع    

762 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

78 - جلل على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7756   قيدت فى   01-06-2006 برقم ايداع    1348 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

79 - مايكل وجدى هنرى رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8745   قيدت فى   20-09-2007 برقم ايداع    

707 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

80 - محمود محمد رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17566   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

259 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

تجديد شركات

1 - تعدييل اسم الشركة بجعلها شركة / اميرة احمد عبدالحكيم  وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   4288  قيدت 

فى  24-09-2001 برقم ايداع   749 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2026  12:00:00ص

2 - شركة / رضا فايز يعقوب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4263  قيدت فى  11-09-2001 برقم ايداع   

710 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2026  12:00:00ص

3 - شركة / عبدالمنعم مبروك محمد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8795  قيدت فى  

01-11-2007 برقم ايداع   809 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2027  12:00:00ص

4 - شركة  منصور صلح محمد عبد الباقى وشريكاته   شركة سبق قيدها برقم :   17390  قيدت فى  

30-07-2017 برقم ايداع   2111 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص
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