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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب عن 41444 برقم 22222414 فى قيد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو حسين السيد سعد السيد -  1

 حالوه عبدالحليم محمد محمود//  بملك -- قطور مركز - الشين:  بجهة ، معماريه تشطيبات
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 تجاره عن 41440 برقم 22222422 فى قيد ، 402220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده خليل محمد محمد عالء -  3

 -- سالم ابو محمد محمد محمد// بملك طنطا مركز -- اخناواى:  بجهة ، ودهانات ديكورات مستلزمات

 عن 41444 برقم 22222422 فى قيد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا مصطفى المجد ابو اهلل عطا محمد -  4

 المدرسه خلف الموقف شارع4 - بسيون مركز - شبراطو:  بجهة ، العمال نقل دون الجمهوريه داخل نقل سيارات تشغيل مكتب

 -- السقا المجد ابو اهلل عطا// بملك االعدادى

 تجاره عن 41442 برقم 22222421 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيومى مرزوق ابراهيم رضا -  0

 طنطا -- الفالح السيد عمرو// بملك صناديد سكه شارع 22:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 خامات تسويق عن 41441 برقم 22222422 فى قيد ، 022220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عيد ابراهيم اشرف -  4
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   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والمستلزمات والمستحضرات البيطريه االدويه وتوزيع تجاره   ،  شركة   وشركاه رمضان العزيز عبد رمضان العزيز عبد -  1
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 طنطا -- محمد محمدى سعديه// بملك الحكمه شارع من
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   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   22222422 تاريخ وفى ،   17240:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدمراوى مصطفى رضا على   - 1

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

  السجل شطب/محو تم   22222410 تاريخ وفى ،   22427:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب طه جمال طه   - 2

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   22222421 تاريخ وفى ،   24147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عماره عماره جمال محمد   - 3

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   22222422 تاريخ وفى ،   27241:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اهلل عبد مصطفى محمد رافت حسام   - 4

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

  السجل شطب/محو تم   22222423 تاريخ وفى ،   7424:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماد السيد الدين صالح محمد   - 0

 تاشير طلب بموجب المحل الغاء

  السجل شطب/محو تم   22222423 تاريخ وفى ،   37421:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صفيه عيسوى منير حنان   - 4

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   22222423 تاريخ وفى ،   4202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب حسن الشافى عبد عزمى   - 4

 تاشير طلب بموجب المحل هذا الغاء  السجل

 شطب/محو تم   22222423 تاريخ وفى ،   4202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب حسن الشافى عبد عزمي   - 7

 تاشير طلب بموجب المحل هذا الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   22222423 تاريخ وفى ،   31222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرقاوى على عوض احمد   - 2

 تاشير طلب بموجب المحل هذا الغاء

   السجل شطب/محو تم   22222427 تاريخ وفى ،   17434:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لالستيراد العربى   - 12

 شطب/محو تم   22222422 تاريخ وفى ،   4170:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد حسانين مكتب   - 11

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   22222422 تاريخ وفى ،   34334:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االغا اسماعيل محمد شوقى سحر   - 12

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   22222432 تاريخ وفى ،   4202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب حسن الشافى عبد عزمي   - 13

 2  السجل
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 تم   22222432 تاريخ وفى ،   27477:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدوى احمد سيد محمد ممدوح وليد   - 14

 2  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22222432 تاريخ وفى ،   24440:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلموشى البهنسى محمد ايمان   - 10

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

  السجل شطب/محو تم   22222432 تاريخ وفى ،   134:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار محمد حسيني محمد   - 14

 نهائيا التجاره اعتزاله

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222422 ، تاريخ وفي  32144 برقم قيده سبق ،، فرد اجرت  المالح محمد منصور حامد -  1

  جنيه  12222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222422 ، تاريخ وفي  27272 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحمار حماده على اشرف -  2

  جنيه  022220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22222422 ، تاريخ وفي  22172 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنياوى السعيد محمد الحميد عبد -  3

  جنيه  012220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22222414 ، تاريخ وفي  1027 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيخ عوض الجليل عبد نعيم هيثم -  4

  جنيه  022220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22222410 ، تاريخ وفي  23441 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بر احمد سعد رشاد الرحمن عبد -  0

  جنيه  0222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  22222421 ، تاريخ وفي  14240 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم عبدالحميد مختار مصطفى -  4

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222421 ، تاريخ وفي  14444 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ورد رزق على اسالم -  4

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22222423 ، تاريخ وفي  41421 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى محمد محمد مصطفى جيهان -  7

  جنيه  322220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222427 ، تاريخ وفي  34431 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  تادرس حبيب مسعد صفاء -  2

  جنيه  022220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22222427 ، تاريخ وفي  22443 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيشه الحفنى عيد محمد حنان -  12

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  22222427 ، تاريخ وفي  22443 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والرحالت السيارات لتجارة حنان معرض -  11

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  22222427 ، تاريخ وفي  22443 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للرحالت حنان -  12

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 0 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  22222427 ، تاريخ وفي  22443 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيشه الحفنى عيد محمد حنان -  13

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222427 ، تاريخ وفي  4244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان محمد سليمان محمد -  14

  جنيه  12222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22222422 ، تاريخ وفي  22401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين السعداوى شعبان سامح -  10

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22222422 ، تاريخ وفي  32217 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنعم عبد محمد صالح نورا -  14

  جنيه  0222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222432 ، تاريخ وفي  34431 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  تادرس حبيب مسعد صفاء -  14

  جنيه  1202220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22222432 ، تاريخ وفي  3124 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان صديق محمد مصطفى -  17

  جنيه  0222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222432 ، تاريخ وفي  10434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماره عبداهلل جابر شوقى -  12

  جنيه  402220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22222432 ، تاريخ وفي  10434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االقمشه لتجاره عماره -  22

  جنيه  402220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22222432 ، تاريخ وفي  4202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب حسن عبدالشافي عزمي -  21

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22222432 ، تاريخ وفي  32124 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصباح يوسف القطب سماح -  22

  جنيه  2022220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 22222422 تاريخ وفي 41444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا مصطفى المجد ابو اهلل عطا محمد -  1

  -- السقا المجد ابو اهلل عطا// بملك االعدادى المدرسه خلف الموقف شارع4 - بسيون مركز - شبراطو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222422 تاريخ وفي 41440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده خليل محمد محمد عالء -  2

 -- سالم ابو محمد محمد محمد// بملك طنطا مركز -- اخناواى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222414 تاريخ وفي 41444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو حسين السيد سعد السيد -  3

 حالوه عبدالحليم محمد محمود//  بملك -- قطور مركز - الشين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22222414 تاريخ وفي 1027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ عوض الجليل عبد نعيم هيثم -  4

 جرد صالح عبدالعظيم صالح عبدالشهيد//  ملك بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222410 تاريخ وفي 41444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كوته احمد رمزى هاشم ام -  0

 غباشى زكى كلثوم ام//  بملك-- الزيات كفر مركز - مشله ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 22222410 تاريخ وفي 34221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد على مصطفى عبدالمنعم -  4

 سالمه عبدالبارى احمد خالد//  بملك -- قطور - الدولى الشيخ كفر طنطا طريق الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222414 تاريخ وفي 4224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود رزق حسيني عزه -  4

 مصطفى محمد وائل//  بملك - الكبرى المحله اول - حرب طلعت موقف امام الدلتا منشيه شارع االطباء برج الى تعدل ،:   الـتأشير

 حماد

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222414 تاريخ وفي 2404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر عبدالواحد احمد تامر -  7

 ليله ابو ابراهيم عبدالفتاح على//  بملك-- ثانى طنطا - الجامعه عمارات - الجالء شارع جى رقم عقار الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ وفي 41442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى مرزوق ابراهيم رضا -  2

  طنطا -- لفالحا السيد عمرو// بملك صناديد سكه شارع 22 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222422 تاريخ وفي 41441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عيد ابراهيم اشرف -  12

  طنطا -- شهبه المنعم عبد اكرم// بملك رضوان حسن شارع 47 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 31222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على عوض احمد -  11

 -- اليــــوجــد بجعله والتاشير 2222/1/7 فى 114 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 21023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى النبى عبد ابراهيم النبى عبد ابراهيم -  12

 -- النبى عبد ابراهيم النبى عبد// بملك طنطا مركز -- الحما كفر/  بجعله  الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 4202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب حسن عبدالشافي عزمي -  13

 -- العنوان بنفس -- الديب حسن الشافى عبد عزمى// بملك بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 4202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب حسن عبدالشافي عزمي -  14

 -- نجاره ورشه/  ونشاطه 2214/12/4 فى 4027 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 4202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب حسن عبدالشافي عزمي -  10

 -- بالستيك مصنع ونشاطه 2212/4/14 فى 4227 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 21023    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، المغربى النبى عبد ابراهيم النبى عبد ابراهيم -  14

 محمد اللطيف عبد سعاد// بملك الدين سعد شارع تقاطع عصام كفر شارع 2/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  طنطا اول -- حمر ابو

 تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 21023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى النبى عبد ابراهيم النبى عبد ابراهيم -  14

// بملك طنطا مركز -- الحما كفر/  بجعله 2210/12/24 فى 4421 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 -- النبى عبد ابراهيم النبى عبد

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 21023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحمول الكسسوار المغربى -  17

 اول -- حمر ابو محمد اللطيف عبد سعاد// بملك الدين سعد شارع تقاطع عصام كفر شارع 2/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

  طنطا

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222423 تاريخ وفي 21023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحمول الكسسوار المغربى -  12

 النبى عبد// بملك طنطا مركز -- الحما كفر/  بجعله 2210/12/24 فى 4421 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 -- النبى عبد ابراهيم

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222424 تاريخ وفي 7424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد السيد الدين صالح محمد -  22

  -- رضوان ابراهيم حامد محمد// بملك طنطا مركز -- النمله شبرا - المدارس شارع 2/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222424 تاريخ وفي 7424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد السيد الدين صالح محمد -  21

 -- اليــــوجــد بجعله والتاشير 2222/2/24 فى 1304/  برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العنوان تعديل تم 22222427 تاريخ وفي 17434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى عبدالغنى عبدالسيد سعيد حماده -  22

 يوجد ال ،:   الـتأشير وصف, 

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22222427 تاريخ وفي 17434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد العربى -  23

 يوجد ال

 تعديل تم 22222427 تاريخ وفي 3441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواليزيد حمدان ابواليزيد/  دكتور صيدليه -  24

- عبده محمد شارع تقاطع انور شارع بناحيه- االدويه لتجارة مخزن ونشاطه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 سرور ابراهيم مبروك ابراهيم//  بملك -

,  العنوان تعديل تم 22222427 تاريخ وفي 3441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغسال اليزيد ابو حمدان اليزيد ابو -  20

 سرور ابراهيم مبروك ابراهيم//  بملك-- طنطا - عبده محمد ش تقاطع انور ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22222427 تاريخ وفي 3441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغسال اليزيد ابو حمدان اليزيد ابو -  24

 حسن محمود امير//  بملك-- طنطا م - خرسيت بناحيه- صيدليه ونشاطه اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22222422 تاريخ وفي 12422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمص احمد رجب محمد اسالم -  24

 غرام محمد على السيد//  بملك-- طنطا - سيجر- الجامعيه المدينه خلف القدس شارع22 الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222422 تاريخ وفي 24114    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، النقل لمقاوالت كامل مكتب -  27

 .العنوان بنفس كامل اهلل فتح ابراهيم محمد/ ملك بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222422 تاريخ وفي 32217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد محمد صالح نورا -  22

 حسن مصطفى محمد عبدالعزيز عماد//  ملك بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22222432 تاريخ وفي 22374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب الجواد عبد حسب وليد -  32

 النبى حسب عبدالجواد حسب وليد//  بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22222432 تاريخ وفي 22374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب الجواد عبد حسب وليد -  31

 النبى حسب عبدالجواد حسب وليد//  بجعله الملك تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22222432 تاريخ وفي 27477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى احمد سيد محمد ممدوح وليد -  32

 يوجد ال ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22222432 تاريخ وفي 11422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للحلويات الفقى -  33

 غنيم السيد مصطفى رؤف//  بملك-- طنطا مركز- نفيا الى تعدل

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222432 تاريخ وفي 4202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب حسن عبدالشافي عزمي -  34

 بجعلها الخانه والتاشيرفى 4202 تابع رقم ويحمل 2214/11/12 فى 4223 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 يوجد ال

,  العنوان تعديل تم 22222432 تاريخ وفي 22032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوحى محمد محمود غازى نجوان -  30

 عبدالصادق طه محروس محروس//  بملك-- اول طنطا - العجيزى - المنحر شارع 2 رقم عقار الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  النشاط تعديل تم22222422 تاريخ وفي 24742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعيه الحاصالت ديرلتص البريدى -  1

 االصلى النشاط من االستيراد نشاط الغاء:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم22222414 تاريخ وفي 1027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ عوض الجليل عبد نعيم هيثم -  2

 ومشتمالته الكمبيوتر عدا فيما وتوريدات مقاوالت مكتب الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22222414 تاريخ وفي 34320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهيري حموده فتوح هبه -  3

 المويتال وتجارة بيع الى تعدل

,  النشاط تعديل تم22222421 تاريخ وفي 34121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عطيه السعيد السعيد محمد -  4

 االصلى النشاط الى خراطيم كبس نشاط اضافه:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم22222421 تاريخ وفي 14240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالحميد مختار مصطفى -  0

 بالكمبيوتر يتعلق وما العماله توريد عدا فيما والشركات المصانع مستلزمات توريدات بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ذلك مادون والغاء ومشتمالته

 وصف,  النشاط تعديل تم22222427 تاريخ وفي 0421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالعزيز السيد ممدوح -  4

 االصلى النشاط الى الطباعه دون التغليف ومواد ستيكيهبال مواد توريد نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22222427 تاريخ وفي 41422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسن عيد صفيه -  4

 االصلى النشاط الى صحيه ادوات تجارة نشاط اضافه

 تعدل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22222427 تاريخ وفي 17434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد العربى -  7

 بالسيارات وبضائع والسائله بتروليه مواد نقل مكتب الى

,  النشاط تعديل تم22222427 تاريخ وفي 17434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى عبدالغنى عبدالسيد سعيد حماده -  2

 بالسيارات وبضائع والسائله بتروليه مواد نقل مكتب الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم22222422 تاريخ وفي 32217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد محمد صالح نورا -  12

 رياضى شيرت تي مصنع الى تعدل:  التأشير

 تاريخ وفي 24432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقطورات السيارات وتجاره لالستيراد غاليه ابو معرض -  11

 االصلى النشاط من السيارات غيار قطع نشاط الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22222422

 24432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار وقطع والمقطورات السيارات وتجاره لالستيراد غاليه ابو معرض -  12

 االصلى النشاط من السيارات غيار قطع نشاط الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22222422 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 24432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقطورات السيارات وتجاره لالستيراد غاليه ابو معرض -  13

 االصلى نشاطال من السيارات غيار قطع نشاط الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22222422

 وصف,  النشاط تعديل تم22222432 تاريخ وفي 13024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى محمد احمد ابراهيم نهى -  14

 غذائيه ومواد ومنتجات زراعيه ومنتجات وحاصالت فحم تصدير مكتب الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم22222432 تاريخ وفي 27477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى احمد سيد محمد ممدوح وليد -  10

 زراعيه حاصالت تصدير الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم22222432 تاريخ وفي 4202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب حسن عبدالشافي عزمي -  14

 الوميتال ورشه بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22222432 تاريخ وفي 3124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صديق محمد مصطفى -  14

 والمالبس المنسوجات وتصدير -- 4 المجموعه من 34 والفقره 12 المجموعه عدا ما االستيراد مكتب الى تعدل:  التأشير
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