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عن  125122برقم  25255254، قيد فى  015550555حماده عبدالجابر عبدالحميد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1
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عن مطعم فول  125312برقم  25255212، قيد فى  205550555احمد عاطف احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13
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بملك / اشرف احمد عبدالله -اكسسوار محمول ، بجهة : نزالي جانوب   
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بملك / وليد عبدالفتاح على -بصره  -اكسسوار سيارات ، بجهة : الفتح   
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بملك / عبدالعال عبدالجواد عبدالعال علي -محل بيع اكسسوارات حريمي ، بجهة : المشايعة   

عن مكتبه ، بجهة  125303برقم  55213252، قيد فى  205550555رانيا كارم كتشز شاروبيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

بملك/ منتصر وليس عزيز -: ام القصور   

عن محل  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555سهام عبدالحفيظ منصور حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

نصوربيع ادوات منزليه ، بجهة : شارع شهاب بجوار مخبز الطيب البيسرى بملك/سهام عبدالحفيظ م  

عن حظيره  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد مصطفي محمد الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

بملك/ مصطفي محمد الديب -مواشي ، بجهة : عرب االطاوله  
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عن مكتب توريد  125222برقم  25255215، قيد فى  015550555جوزيف اديب لبيب ديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

شارع حمادى شركه قلته بملك/ كريم وهبه عبدالمالك 02هة : مستلزمات طبيه ، بج  

عن مكتب  112522برقم  25255215، قيد فى  055550555مصطفى فتحى صابر عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الزاويه شارع الموقف بملك/ فرج صابر عثمان

عن مكتب  112522برقم  25255215، قيد فى  055550555مصطفى فتحى صابر عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

ليف مواد مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : له محل رئيسي اخر كائن بناحيه الزاوية بملك/ فرج صابر عثمان ونشاطه تعبئه وتغ

أسيوط 522112م ومقيد برقم2512/2/22غذائيه افتتح فى   

عن محل بيع  125221برقم  25255211، قيد فى  015550555نجوى ابراهيم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 منظفات ومستحضرات تجميل ، بجهة : بندر ساحل سليم شارع نادى المعلمين بملك/ رشيدى حماد حسن ابوزيد

عن مكتب  125222برقم  25255211، قيد فى  055550555ماله ،   عصام بركات حمدان احمد  ، تاجر فرد ، رأس -  59

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : بنى زيد االكراد جزيرة االكراد بملك/ بركات حمدان احمد

عن  125222برقم  25255211، قيد فى  355550555فاطمه الزهراء حسن عبدالمطلب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

بجهة : بنى مجد  بملك/ خالد عبدالعزيز عبدالحافظ بقاله ،  

عن مقاوالت  125321برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد كامل سليمان عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 اعمال متكاملة ، بجهة : تاسا بملك/ رفعت محمد احمد محمد

عن حظيرة  125332برقم  25255213، قيد فى  015550555  مينا صالح صبحى عزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  62

 مواشى ، بجهة : البورة بملك/صالح صبحى عزيز

عن مكتب  125335برقم  25255213، قيد فى  055550555محمد على عبدالغنى عبدالعليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

لغنى عبدالعليممقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : بنى شقير   بملك/على عبدا  

عن مكتب توزيع  125345برقم  25255213، قيد فى  015550555االمير السيد احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

بملك/ السيد احمد شحاته دياب -قبلي البلد  -مواد غذائيه ، بجهة : الزاويه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن مكتب مقاوالت  125325برقم  25255212، قيد فى  5155555055ناجح زكى على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 عموميه ، بجهة : بنى شقير بملك/عبدالله عبدالستار عبدالله

عن توريد معدات و  125302برقم  25255212، قيد فى  1555550555احمد محمد بدر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

رابى بملك/ صابر محمد بدرمستلزمات نظافه ، بجهة : بندر القوصية شارع ع  

عن حظيره  125325برقم  25255212، قيد فى  015550555مصطفي محمد دويني سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

بملك/ حسين طه عبدالجيد -طريق بين الجناين -لتربيه المواشي ، بجهة : الواسطي   

عن حظيره مواشي  125323برقم  25255212، قيد فى  155505550عليمي احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

بملك/ زكيه فؤاد احمد فرغلي -، بجهة : الوسطي  

عن محل بيع  125321برقم  25255212، قيد فى  205550555امال نصرالدين محمد زارع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

ت مراد مصطفىش الميثاق  بملك/ مصطفى عصم34حدايد و بويات ، بجهة :   

عن بقالة ،  125411برقم  25255212، قيد فى  015550555ادهم ابراهيم عبدالرحمن سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 بجهة : بندر ديروط تقسيم ابوجبل شارع بورسعيد بملك/ حسام الدينسعد فرجانى

عن ترزى  125455برقم  25255212، قيد فى  555055520ممدوح خيرالله سيدهم خيرالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 افرنجى ، بجهة : ش سيتى االول بجوار معرض الدكتور لالدوات الصحية  بملك/ عبدالهادى احمد عبدالحفيظ

عن ترزى  125455برقم  25255212، قيد فى  205550555ممدوح خيرالله سيدهم خيرالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

و 1222/1/1افتتح فى 34222، بجهة : كان له محل بناحية شارع الميثاق  بملك/ سيد محرم عن نشاط ترزى مقيد برقمافرنجى 

1221/4/21اغلق فى  

عن مكتب  125122برقم  25255254، قيد فى  055550555ابوالحسن محمد حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ملك/عاطف محمد حسنمقاوالت متكامله ، بجهة : الزاوية ب  

عن مكتب  125125برقم  25255254، قيد فى  055550555مصطفي علي محمود عبدالعفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

بملك/ جميل علي عبدالغفار عبدالساتر -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : اوالد ابراهيم  

عن حظيرة  125123برقم  25255250، قيد فى  015550555ه ،  عباس حسانين عباس حسانين  ، تاجر فرد ، رأس مال -  75

 مواشى ، بجهة : بنى شقير بملك/ حسانين عباس حسانين على

عن محل بقالة  125122برقم  25255250، قيد فى  205550555خالد حسين عبدالرازق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

لرازق محمد، بجهة : علوان اول البلد بملك حسين عبدا  

عن مكتب  125251برقم  25255250، قيد فى  055550555صافيناز محمد سيد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

لك/ محمد توريد مستلزمات طبية فيما عدا االدوية و المستحضرات الصيدلية ، بجهة : شارع الجالء برج الزهراء الدور االول  بم

 سيد عبدالرحمن

عن مكتب  125212برقم  25255252، قيد فى  1555550555يد احمد عطيه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سع -  78

بملك/ علي احمد عطيه حسن -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : جزيره الحواتكه   

عن محل بيع  125222 برقم 25255252، قيد فى  015550555خليفه سويفى عبدالحافظ خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ادوات منزلية ، بجهة : اوالد على  شارع المدارس  بملك/ محمد سويفى عبدالحافظ

عن محل بيع  125232برقم  25255252، قيد فى  1055550555ساميه منير حبيب اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

بملك/ ايهاب غطاس سيحه -المحرق ادوات كهربائيه) فيما عدا الكمبيوتر( ، بجهة : رزقه الدير   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيره  125242برقم  25255252، قيد فى  015550555ميخائيل نسيم حكيم عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

بملك / تهاني صالح خله صالح -بابور عارف  -مواشي ، بجهة : الحواتكه   

عن محل بقالة  125222برقم  25255215، قيد فى  055505552سامى مسعود عويس مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ، بجهة : اللوقا بملك/ سيد حسين محمود

عن حظيرة لتربية  125224برقم  25255215، قيد فى  015550555زينب رجب يسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 المواشى ، بجهة : سالم بملك/ حسنى محمد عبدالمتجلى

عن حظيرة  125222برقم  25255211، قيد فى  015550555من ناجى عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد اي -  84

 مواشى ، بجهة : تاسا  بملك/ ايمن ناجى عبدالمجيد

عن  125222برقم  25255211، قيد فى  055550555نجالء ابوحسيبه عبدالرحيم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 مكتب دخول مزادات وتاجير مقاصف وكافتريات ، بجهة : عرب العوامر بملك/ ايمن عبدالحميد عبدالرحمن

عن محل بقاله ،  125310برقم  25255212، قيد فى  555055520غالى عدلى عازر غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 بجهة : بندر ساحل سليم   شارع المصرف  بملك/ فايز سالى بقطر

عن محل بقاله ،  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555مينا حسني سعدي سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

خيتبجهة : الغنايم قبلي بملك/سامي سالمه ب  

عن محل مالبس  125301برقم  25255213، قيد فى  015550555ماجد شاكر عزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

بملك / سلطان صابر علي فراج -البحريه  -جاهزه قطاعي ، بجهة : بني عديات   

عن مكتب  152224برقم  25255212، قيد فى  055550555اسامه دسوقى محمد حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 نظافه عامه ورفع وتوريد مخلفات صلبه ، بجهة : امتداد يسرى راغب ابراج التاوحيد بملك / سوزان حسين محمد

عن مكتب  152224برقم  25255212، قيد فى  055550555اسامه دسوقى محمد حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

لفات صلبه ، بجهة : بندر القوصيه شارع وابور المياه بملك / محمد شاكر سنوسى بهجاتنظافه عامه ورفع وتوريد مخ  

عن محل بيع  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555محمود علي محمود علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 مالبس جاهزه ، بجهة : شارع بورسعيد بملك/ هشام محمد بخيت

عن محل بيع قطع  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   غاده نصر مناع -  92

 غيار توك توك ، بجهة : بني ادريس بملك/ احمد محمد كامل

عن اخشاب وباب  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555مينا نشات ناجي عشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

بملك / الغرفه التجاريه المصريه باسيوط -ة : بني غالب وشباك ، بجه  

عن مركز بيع  125442برقم  25255212، قيد فى  205550555محمد جمال حسن نادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

ملك/عماد ايوب بوتداول االدوية واللقاحات البيطرية واضافات االعالف ومستلزمات المزارع ، بجهة : بندر منفلوط شارع جناين 

 احمد مصطفى نعمان

عن حظيره  125432برقم  25255212، قيد فى  015550555ايمان عبدالرحيم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

قبلي بملك/ شحاته عبدالله مغازي -مواشي ، بجهة : المشايعه  

عن صيدلية  125432برقم  25255212، قيد فى  550555205آن وجدى عازر صالح الطويل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

( بملك/ سناء ادوار حنين1، بجهة : ابراج النيل رقم )  

عن  125122برقم  25255254، قيد فى  015550555عبدالصمد جمعه مهران عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

فوزي ذكيبملك / فايقه  -حظيره لتربيه المواشي ، بجهة : ام القصور  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عن محل  125120برقم  25255250، قيد فى  205550555ياسمين سمير عبدالحفيظ حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

بملك/ عطيه سيد عطيه حسين -بقاله ، بجهة : نزه قرار  

عن بيع نظارات  121125برقم  25255250، قيد فى  055550555اندرو حشمت تادرس ايليا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

شارع النميس بملك/ محمد سيد فرغلى احمد 2طبية ، بجهة :   

عن حظيرة  125122برقم  25255250، قيد فى  015550555هدى محمد عبدالمجيد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 لتربية المواشى ، بجهة : الحوطا الغربية بملك/ محمد فاروق محمد خليل

عن حظيرة  125214برقم  25255252، قيد فى  015550555ى قلينى مسعود نجيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رام -  101

 مواشى ، بجهة : صنبو بملك / نبيل اسكندر قلينى

عن محل بيع مواد  125222برقم  25255252، قيد فى  205550555امال محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

يوليو  بملك/ عواد فتحى عبدالرحيم 23بقاله ، بجهة : بندر ساحل سليم  شارع غذائية    

عن محل بيع مواد  125222برقم  25255252، قيد فى  205550555امال محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

افتتح فى 110122ن نشاط جزارة مقيد برقميوليو بملك/ عبدالرحمن سيد ع23غذائية  بقاله ، بجهة : كان له محل بناحية شارع 

2512/12/12و اغلق فى 2512/2/22  

عن مخبز بلدي  125223برقم  25255215، قيد فى  015550555ايمن حشمت يونس سيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 نصف الي ، بجهة : مساره بملك/ انتسال خلف ابوالعال وشرقاوي محمود احمد

عن  125244برقم  25255252، قيد فى  015550555ب عطيه عبدالمالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف يعقو -  105

بملك / يعقوب عطيه عبدالمالك -ورشه نجاره ، بجهة : جرف سرحان   

عن حظيرة  125203برقم  25255215، قيد فى  015550555محمد ماهر احمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

، بجهة : بحرى بملك/ محمد احمد محمد على مواشى  

عن بيع مصوغات  125200برقم  25255215، قيد فى  205550555احمد سامى محمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

عمارة االوقاف شارع سعد زغلول المتفرع من يسرى راغب بملك/ محمد سامى محمد سيد 4، بجهة : عقار رقم   

عن حظيرة  125224برقم  25255215، قيد فى  015550555وب كمال غبريال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال يعق -  108

 لتربية المواشى ، بجهة : الحواتكة بملك/يعقوب كمال غبريال

عن معرض  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555بولس فايز جيد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

هة : العزية  بملك/ شحاته يعقوب اسحقسيارات ، بج  

عن مكتب تعبئة و  125325برقم  25255212، قيد فى  1555550555هيثم عادل محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 تغليف مواد غذائية و ما يلزمها ، بجهة : نزالى جانوب   بملك/  اشرف محمد عبدالله

عن  125311برقم  25255212، قيد فى  015550555د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هدى عبدالمنعم عبدالباسط سي -  111

 حظيره مواشي ، بجهة : الحواتكه بملك/ سيد عبدالموجود وهمان

عن بيع  125302برقم  25255213، قيد فى  015550555مدنى صدقى عيد حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

: شارع الجالء بملك/ محمود سعد جبر مشروبات بارده وساخنه ، بجهة  

عن توريد  125302برقم  25255213، قيد فى  055550555محمد احمد محمد سحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

( شارع امين الهاللي بملك/ عاطف بدري محمد23وتوزيع مواد غذائيه ، بجهة : عقار رقم )  

عن مكتب  125320برقم  25255212، قيد فى  055550555خلف حسنى احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : تاسا بملك/ احمد حسنى احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

انة عن صي 125322برقم  25255212، قيد فى  205550555اشتياق على محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : بنى يحى/ محمد سالمه جمعه

عن حظيرة  125412برقم  25255212، قيد فى  015550555مصطفى احمد حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مواشى ، بجهة : المعصره بملك/ سيد احمد حسن

عن محل بقاله ،  125424برقم  25255212، قيد فى  555055520محمد زين عبدالنعيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بجهة : بندر منفلوط  شارع العشرين  بملك/ احمد زين عبدالنعيم على

عن مكتب  125422برقم  25255212، قيد فى  055550555حسن الحسينى مرسى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

اء ، بجهة : درنكه بملك/ وليد محمود مدنىمقاوالت اعمال متكاملة وزتوريد مواد بن  

عن  22352برقم  25255212، قيد فى  1555550555عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بيع مبيدات ومخصبات واسمدة وتعبئة مواد غذائية ، بجهة : درنكه بملك/ عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز محمد

عن  22352برقم  25255212، قيد فى  1555550555يز اشرف عبدالعزيز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعز -  120

شاط بيع مبيدات ومخصبات واسمدة وتعبئة مواد غذائية ، بجهة : له محل بناحية درنكه بملك/ عبدالعزيز محمد جاد الحق عن ن

2552لسنة  3223جرش وتقشير حبوب مودع برقم   

عن محل بيع  125121برقم  25255254، قيد فى  205550555ن عويس امين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايما -  121

 ادوات صحية ، بجهة : بنى عليج بملك/ ابراهيم محمد عبد العال

ع عن محل بي 125123برقم  25255254، قيد فى  205550555نجاح عثمان فرج امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مصوغات ذهبية ، بجهة : بندر منفلوط  شارع القيساريه  بملك/ على محمد سيد

عن  125122برقم  25255250، قيد فى  1555550555هبه ممدوح عبدالباري عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 تحضير وبيع ماكوالت ، بجهة : شارع الجيش بملك/ محمود عبدالحكيم زيدان

عن  125122برقم  25255250، قيد فى  1555550555ممدوح عبدالباري عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هبه -  124

لويات مقيد تحضير وبيع ماكوالت ، بجهة : كان لها محل بناحية شارع الجيش بملك/ محمود عبدالحكيم زيدان عن نشاط محل بيع ح

2525/2/2و اغلق فى2553/12/21افتتح فى22222برقم  

عن بيع  125120برقم  25255250، قيد فى  205550555عبدالله احمد السعيد محمد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

شارع جمال عبدالناصر من شارع سعد زغلول بملك/ احمد السعيد محمد سعيد عبدالسيد22قطع غيار سيارات ، بجهة :   

عن صيدلية ، بجهة :  125254برقم  25255252، قيد فى  015550555ماله ،   مينا مقار دقدق لوقا  ، تاجر فرد ، رأس -  126

 نجوع بنى حسين  اول البلد  بملك/ فايز زخارى ميخائيل

عن  125215برقم  25255252، قيد فى  055550555محمد عبدالتواب عطاالكريم ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

بملك / عمر محمد منصور شاكر -هة : المعابده الغربيه مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بج  

عن حظيره  125212برقم  25255252، قيد فى  015550555عيد ابراهيم محمد صالحين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

بملك / نجيه ابراهيم محمد -مواشي ، بجهة : عرب الجهمه   

عن مكتب  125234برقم  25255252، قيد فى  055550555أس ماله ،  عمرو ابوالسعود سعد محمد  ، تاجر فرد ، ر -  129

 توريد وتركيب كاميرات المراقبه عدا الكاميرا الالسلكيه ، بجهة : شارع الجالء بملك/ حسام حسن محمد

عن حظيرة  125341برقم  25255213، قيد فى  015550555عاطف احمد محمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

اشى ، بجهة : عرب مطير بملك/ احمد محمد عوض علىمو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن بيع احذيه ،  125312برقم  25255212، قيد فى  205550555احمد محمد زكى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

بالدور االرضي سنتر اسيوط امام عصير العربي بملك/ محمد على احمد حسن 1بجهة : محل رقم  

عن حظيره  112142برقم  25255212، قيد فى  015550555ل عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم محمد جال -  132

 مواشي ، بجهة : الزاويه بملك/ احمد محمد جالل عثمان

عن حظيره  112142برقم  25255212، قيد فى  015550555اسالم محمد جالل عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

والكائن بناحيه الزاوية بملك/ محمد جالل عثمان محمد ونشاطه  2525لسنه 3222حل رئيسي اخر بايداع برقممواشي ، بجهة : له م

أسيوط 112142ومقيد برقم 2525/4/22مكتب مقاوالت اعمال متكامله افتتح فى   

عن محل حدايد  041253برقم  25255213، قيد فى  015550555اسماعيل خلف حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 وبويات ، بجهة : بندر ساحل سليم شارع الجمهوريه بملك/ عبد الراضي توفيق صديق

 125300برقم  25255213، قيد فى  055550555امير عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

بملك/مصطفي احمد ثابتعن مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : موشا شارع الجسر البحري   

عن محل بيع  125324برقم  25255212، قيد فى  015550555خميس كميل عبدالله ايوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

بملك/ كريم عزيز ابادير -منظفات ، بجهة : ربفا   

عن محل  125324برقم  52122525، قيد فى  205550555هدير محمود عبدالغفار احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 بيع مواد غذائيه )بقاله( ، بجهة : تقسيم فوزيه نجيب شارع الجمهوريه بملك/ كوثر سيد عبدالعال

عن مكتب مقاوالت  125320برقم  25255212، قيد فى  015550555وليد تميم انور محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

اسيوط الخارجة عزبة الجيش بملك/ ياسر محمد غنيم اعمال متكاملة ، بجهة : منقباد طريق  

عن مكتب نقل  22222برقم  25255212، قيد فى  055550555عبدالله سيد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

شارع الوحدة المحلية بملك/ عالء عبدالسالم محمد عادل 12بضائع على سياراته وسيارات الغير ، بجهة :   

عن مكتب نقل  22222برقم  25255212، قيد فى  055550555دالله سيد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عب -  140

عن نشاط مكتب مقاوالت اعمال متكاملة  2513لسنة  1252بضائع على سياراته وسيارات الغير ، بجهة : له محل مودع برقم 

 بناحية سالم بملك/ وحيد سيد محمد على

عن حظيرة  125452برقم  25255212، قيد فى  015550555يونان ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   انور عازر -  141

 لتربيه المواشى ، بجهة : نزلة ضاهر بملك/مقار عازر يونان ميخائيل

 عن حظيرة 125412برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد محفوظ محمد هريدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 تربية مواشى ، بجهة : البياضية السنطا البيضاء بملك/ محفوظ محمد هريدى

عن حظيرة  125412برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد محفوظ محمد هريدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 تربية مواشى ، بجهة : البياضية السنطا البيضاء بملك/ محفوظ محمد هريدى

عن  125125برقم  25255254، قيد فى  015550555اشرف عاطف صبري عبدالمعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 مكتب توزيع مواد غذائيه ، بجهة : شارع الترعه االبراهميه بملك/ رافت سعد عبدالمعطي

عن حظيرة  112512برقم  52542525، قيد فى  015550555محمد حسن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 لتربيه المواشي ، بجهة : اوالد ابراهيم بملك/ عبدالناصر سليمان محمود احمد

عن حظيرة  112512برقم  25255254، قيد فى  015550555محمد حسن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

م 2512/2/25/ حسن محمود احمد ونشاطه محل بيع احذيه افتتح فى لتربيه المواشي ، بجهة : له محل بناحيه اوالد ابراهيم بملك

أسيوط 112512ومقيد برقم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن  110220برقم  25255250، قيد فى  055550555مصطفى احمد مصطفى عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

ك / مصطفى عبدالنبى محمد احمدشارع الشيخ سالم بمل -توريد الموبليات واالثاث المنزلى ، بجهة : بندر ابنوب   

عن  110220برقم  25255250، قيد فى  055550555مصطفى احمد مصطفى عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

دالحق ونشاطه بملك / غيط مرسى محمد عب -توريد الموبليات واالثاث المنزلى ، بجهة : افتتاح محل ئيسى اخر بناحية عزبه نصار 

الت واعمال متكاملهمكتب مقاو  

عن صيدلية عام ،  125253برقم  25255252، قيد فى  205550555احمد فتحى احمد فرغل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 بجهة : فزاره  بملك/ علم الدين احمد احمد

عن بيع مواد  25224برقم  25255252، قيد فى  1555550555حسن صالح صديق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 غذائية )بقالة ( بالقطاعى ، بجهة : شارع بورسعيد بملك/ عبدالفتاح كمل حسن

عن بيع مواد  24252برقم  25255252، قيد فى  1555550555حسن صالح صديق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

ناحية شارع الجمهورية بملك/ مصطفى عطية محمود عن ب1222لسنة  222غذائية )بقالة ( بالقطاعى ، بجهة : له محل مودع برقم 

 نشاط / محل بيع زيوت وشحوم ملحق به طلمبة رصيف

عن بيع مواد  24252برقم  25255252، قيد فى  1555550555حسن صالح صديق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

نشاطه يه شارع المدارس بملك/ صبحى صالح صديق احمد وغذائية )بقالة ( بالقطاعى ، بجهة : له محل رئيسي اخر كائن بناح

2510لسنه220أسيوط ومودع برقم 24252ومقيد برقم تابع 1222/3/1مكتب نقل مواد بتروليه افتتح فى   

عن تعبئة  125230برقم  25255252، قيد فى  205550555عبدالله ثابت عبدالمجلى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

مواد الغذائية يدويا ، بجهة : بنى شقير بملك/ وائل عبدالله ثابت علىوتغليف ال  

عن مكتب دخول  125232برقم  25255252، قيد فى  055550555وحيد صبري مايز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

يز محمدبملك/ صبري ما-32شقه  -122عماره  -مزادات وتاجير مقاصف وكافتريات ، بجهة : مدينه مبارك   

عن حظيرة  125223برقم  25255215، قيد فى  015550555حماده ابوالعال بكر جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لتربية المواشى ، بجهة : الحواتكه بملك/ ابوالعال بكر جوده محمد

عن مكتب  125222برقم  52525521، قيد فى  0555550555محمد حربى صبره حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : درنكه بملك/حربى صبره حسين

عن مكتب  125222برقم  25255215، قيد فى  0555550555محمد حربى صبره حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : درنكه بملك/حربى صبره حسين

عن  125222برقم  25255215، قيد فى  055550555وسف كمال محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سلمى رفعت ي -  158

عها )فيما عدا مكتب توريدات عامه وتوريد ادوات كتابيه بانواعها المختلفه وادوات صحيه بانواعها المختلفه وادوات كهربائيه بانوا

ه للغير وادوات اوانى طهى ومستلزمات طبيه ) فيما عدا االدوي الكمبيوتر( وادوات منزليه بانواعها وتأجير وسائل النقل

منظفات والمستحضرات الصيدليه( وقطع غيار الكمبيوتر وادوات زراعيه بانواعها المختلفه ووسائل كيميائيه وادوات معامل و

 بانواعها واثاث مكتبى ، بجهة : بندر ديروط شارع الدلجاوى القبلى بملك/ رفعت يوسف كمال محمد

عن مكتب  125313برقم  25255212، قيد فى  0555550555امين شحاته احمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : عرب مطير بملك/ شحاته احمد مهران

عن حظيره  534212برقم  25255213، قيد فى  015550555محمد طاهر بكر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

بملك / طاهر بكر منصور -مواشي ، بجهة : ام القصور   

عن مقاوالت  125322برقم  25255210، قيد فى  055550555عاطف عوض وهبه نخله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 اعمال متكامله ، بجهة : نزلة فرج بملك/ عوض وهبه نخله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن محل بيع  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555د ، رأس ماله ،  مايكل عونى ناجى بولس  ، تاجر فر -  162

شارع امتداد يسرى راغب بحى السادات  بملك/ زكى بكرى محمد عبدالحميد02معدات يدوية ، بجهة :   

بيع مواد عن محل  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555فايزه احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 غذائية)بقالة( ، بجهة : الرويجات بملك/ نجاح احمد محمد احمد

 125405برقم  25255212، قيد فى  055550555عبدالرحمن مصطفي عبدالوهاب عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

بملك/ مصطفي عبدالوهاب عثمان -عن مكتب توريد وتوزيع مواد غذائيه ، بجهة : نزه قرار  

عن مخبز افرنجى  125442برقم  25255212، قيد فى  205550555على احمد على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 وحلوى من عجين ، بجهة : بحرى طريق اسيوط الغنايم بملك/ نبيل محمود همام

عن بيع  112212برقم  25255254، قيد فى  055550555محمد احمد محمد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 اطارات وبطاريات سيارات ، بجهة : منقباد عزبه الجيش بملك/ محمد دياب محمد حسن

 125121برقم  25255250، قيد فى  055550555محمد عبدالرحيم عبدالموجود عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

جديدة خلف شارع الجنينة بملك/ محمد طه احمدعن مكتب استيراد وتصدير ، بجهة : اول اسيوط المعلمين ال  

عن بيع  112212برقم  25255254، قيد فى  055550555محمد احمد محمد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

مكتب  اطهاطارات وبطاريات سيارات ، بجهة : له محل رئيسي اخر كائن بناحيه منقباد عزبه الجيش بملك/ احمد محمد ابوالعال ونش

أسيوط 112212ومقيد برقم 2512/11/0نقل وشحن على سيارات الغير افتتح فى   

عن مالبس  125255برقم  25255250، قيد فى  205550555احمد شعبان عبد العليم يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

شارع كدواني بملك/ محمد عبدالغني احمد -جاهزه ، بجهة : شارع سيد درويش   

عن حظيره مواشي  125212برقم  25255252، قيد فى  015550555بديع حلمي نظير علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

بملك / حلمي نظير علي -، بجهة : بني شقير  

عن محل بيع ادوات  125222برقم  25255252، قيد فى  205550555خالد سيد صابر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

، بجهة : شارع كوم عباس التحتانى  بملك/ خالد سيد صابر احمد صحية  

عن محل  125222برقم  25255215، قيد فى  055550555عرفه انور عبدالعزيز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 بقالة ، بجهة : بندر منفلوط المعهد الدينى بملك/احمد طايع محمود سيد

عن حظيرة  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555عبير زيدان ابراهيم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 مواشى ، بجهة : ديروط الشريف بملك/ نصر محمد حسن

 522312برقم  25255211، قيد فى  1555550555عبدالغفار عادل عبدالودود عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

بملك/ عادل عبدالودود عبدالعزيز-عن مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دشلوط  

عن مكتب  125222برقم  25255211، قيد فى  055550555محمود كمال كامل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الحمام بملك/ كمال كامل محمود

عن مخبز  125352برقم  25255212، قيد فى  205550555عبدالمحسن محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  176

 بلدى نصف الى ، بجهة : عزبه عبدالباقى بملك/ ابراهيم احمد ابراهيم

ن تنميه موراد ع 125312برقم  25255212، قيد فى  055550555مؤمن احمد محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

ابرهيم  بشريه فيماعدا خدمات االنترانت واالمن والحراسه والعماله فيماعدا الحصول على التراخيص الالزم لذلك ، بجهة : شارع

 الدسوقى المتفرع من شارع العدلى بملك / مازن محمد شفيق عبدالسالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن تنميه موراد  125312برقم  25255212، قيد فى  055550555مؤمن احمد محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

براهيم بشريه فيماعدا خدمات االنترانت واالمن والحراسه والعماله فيماعدا الحصول على التراخيص الالزم لذلك ، بجهة : كان ا

ومقيد برقم 5252/1/25واغلق 2512/2/14الدسوقى العادلى بملك / مازن محمد شفيق ونشاطه مركز تدريب تنيه بشريه افتتح فى 

114022 

عن حظيرة  125332برقم  25255213، قيد فى  015550555عبدالعال حسن سليمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 مواشى ، بجهة : الزاوية بملك/ ابراهيم حسن سليمان احمد

عن محل  125350برقم  25255212فى ، قيد  205550555حسين رشوان حسانين حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

بنى عدى البحريه بملك / رشوان حسانين-بقاله ، بجهة : بندر منفلوط   

عن حظيرة  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555عبير زيدان ابراهيم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مواشى ، بجهة : ديروط الشريف بملك/ نصر محمد حسن

عن  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555ان مختار عبدالكريم اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حن -  182

 حظيرة مواشى ، بجهة : الشغبة بملك/ احمد هاشم درويش محمد

عن  125320برقم  25255212، قيد فى  015550555رمضان حسن عبدالرحيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

لتربيه المواشى ، بجهة : جحدم بملك/محمد عنتر ريان خفاجىحظيرة   

عن حظيرة  125322برقم  25255212، قيد فى  055550555احمد رفعت على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 مواشى ، بجهة : بندر منفلوط  شارع بورسعيد  بملك/ رفعت على عثمان

عن بيع قطع  22225برقم  25255212، قيد فى  255550555اجر فرد ، رأس ماله ،  هانى عبدالعليم ثابت محمد  ، ت -  185

 غيار مركبات ، بجهة : مدخل سوالم ابنوب بملك/ عبدالمجيد احمد محمد عبدالمالك

عن مكتب  125425برقم  25255212، قيد فى  055550555احمد علي ابراهيم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

بملك/ ممتاز عادل محمد -اعمال متكامله ، بجهة : شرق  مقاوالت  

عن حظيرة  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد عبدالمعز مرعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 مواشى ، بجهة : بهيج بملك/ عبدالمعز مرعى احمد

عن حظيرة  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555،   محمد عبدالمعز مرعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  188

 مواشى ، بجهة : بهيج بملك/ عبدالمعز مرعى احمد

عن  125423برقم  25255212، قيد فى  015550555روماني ابوالغيط لبيب جورجي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

بملك/ صليب عشم صليب -ورشه نجاره ، بجهة : عرب االطاوله   

عن حظيرة  125122برقم  25255250، قيد فى  015550555جرجس نادى بشرى ناروز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  190

 لتربية المواشى ، بجهة : العزية بملك/ جرجس نادى بشرى ناروز

عن بيع مواد  125123برقم  25255250، قيد فى  1555550555محمود جمال حسانين على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 غذائية بقاله ، بجهة : عرب الشنابلة   بملك/ عبدالناصر جمال حسانين

عن مكتب نقل  125252برقم  25255252، قيد فى  2555550555محمد احمد الطيب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

حمد عبد الاله محمدبضائع علي سياراته وسيارات الغير ، بجهة : منقباد عزبه الجيش بملك/احالم م  

عن محل بقاله ،  125231برقم  25255252، قيد فى  205550555عمرو محمد فهمي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

شارع الجيش بملك/ محمد عبدالرحيم يونس21بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن كافتيريا  125202برقم  25255215، قيد فى  15555550555جميل فايز مونس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 ، بجهة : شارع رعايه الطفل بملك/ شنوده يوسف مجلي

عن ورشه  125352برقم  25255212، قيد فى  005550555احمد صلحى مخيمر بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 موبيليا ، بجهة : نزله عبدالاله بملك/ صلحى مخيمر بدران

عن محل  125332برقم  25255213، قيد فى  205550555عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شحاته عبدالغنى هيكل  -  196

 ادوات كهربائية ، بجهة : علوان  بملك/ محمد احمد على سالمه

عن مكتب  125325برقم  25255212، قيد فى  055550555حماده احمد علي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

كامله وتاجير معدات ثقيله ، بجهة : شارع الشيخ سالم بملك/ احمد محمد ضبعمقاوالت اعمال مت  

عن حظيرة  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555يوسف احمد سليمان بديوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 مواشى ، بجهة : عرب القداديح  شارع سليمان بديوى  بملك/ احمد سليمان بديوى

عن  125453برقم  25255212، قيد فى  015550555دالجيد نصر عبدالجيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عب -  199

بملك/ نصر عبدالجيد عبدالعال  -حظيره مواشي ، بجهة : تاسا   

حظيرة  عن 125422برقم  25255212، قيد فى  015550555ناجح مختار احمد عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 مواشى ، بجهة : بصره  بملك/ حسن على عثمان محمد

 125404برقم  25255212، قيد فى  205550555الحسينى رياض عبدالظاهر عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 عن محل بقالة ، بجهة : نزلة عنان بملك/ ناديه حمدى محمد

عن  125425برقم  25255212، قيد فى  055550555عبدالرحيم دياب عبدالوهاب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

بملك/محمود عبدالوهاب محمد ابو العال-مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : المعابدة الشرقيه   

عن  125425برقم  25255212، قيد فى  5555505551محمد بخيت عبدالرحمن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 محل بيع بقاله ، بجهة : المعلمين الجديده بملك/ بخيت عبدالرحمن عثمان

عن حظيرة  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555اشرف حسن عبدالحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

ميد محمدمواشى ، بجهة : ام القصور بملك/حسن عبدالح  

عن تعبئه  125054برقم  25255223، قيد فى  205550555فتحى حمدى فتحى ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 مواد غذائيه يدوى ، بجهة : بصره بملك/ حمدى فتحى ميخائيل جرجس

عن محل بقاله ،  125034رقم ب 25255224، قيد فى  205550555سعاد محمد مجاهد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 بجهة : بصره بملك/ كمال ابوالسعود فرج

عن محل بيع  125032برقم  25255224، قيد فى  205550555علي حسن علي عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  207

بملك/ خميس حسن علي -ادوات صحيه ، بجهة : الزاويه   

عن محل بيع  125022برقم  25255222، قيد فى  205550555رأس ماله ،   فادى عاطف ابراهيم يسى  ، تاجر فرد ، -  208

 لحوم وطيور مجمده ، بجهة : ام القصور بملك/عاطف ابراهيم يسى

عن تجاره  125022برقم  25255222، قيد فى  015550555ميالد فوزي مسعد غندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  209

بملك/ فوزي مسعد غندور -عزبه ويصا  -ه ناصر الخرده والمخلفات ، بجهة : منشي  

عن بقاله ،  125242برقم  25255235، قيد فى  205550555سميره ناجح يوسف منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 بجهة : ابنوب_بني محمديات_العقب_بملك/عزت عجايبي جرجس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن محل بيع بويات  125242برقم  25255235، قيد فى  550555205باسم احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

شارع الجالء ابراج الموالح بملك/ شريف محمد ابوخنجر 13، بجهة :   

عن محل بيع بويات  125242برقم  25255235، قيد فى  205550555باسم احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

د عن نشاط اسيوط اسيوط الوليدية اتحاد مالك ابراج سليمان الحكيم بملك/ عبدالرحمن مجاهد احم ، بجهة : كان له محل بناحية ثانى

2512/15/3وقد اغلق فى  2510/2/12مكتب مقاوالت اعمال متكاملة وتشطيبات ديكور افتتح فى   

عن محل بقالة  125222م برق 25255231، قيد فى  015550555احمد صالح شعبان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ، بجهة : المندرة بحرى بملك/اميرة عادل انور حماده

عن مقاوالت  125222برقم  25255231، قيد فى  055550555احمد صبره عبدالمالك محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

_ابنوب بندر ابنوبمن شارع الجمهوريه بملك/احمد سمير  2اعمال متكامله ، بجهة : شارع المدارس متفرع  

عن قطع غيار  125122برقم  25255254، قيد فى  205550555مريم بشاي فهمي مرقص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 سيارات )جميع انواع البلي( ، بجهة : امتداد يسري راغب بملك/ محمد احمد علي

عن تعبئه  125120برقم  25255250، قيد فى  055505552محمود عايد عبدالسالم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

بملك / عالء محمود محمد -مواد غذائيه ، بجهة : جرف سرحان   

عن  125252برقم  25255252، قيد فى  205550555سعاد محمد عبدالله علي يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

لعت حرب امام مدرسه السالم بملك / انس احمدش ط15تجاره المصوغات والمجوهرات والساعات ، بجهة :   

عن صيدليه ،  125212برقم  25255252، قيد فى  205550555ثناء حسن محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

بملك / عنتر عبدالبديع عمران -الزرابي  -بجهة : دير بصره   

عن مكتب  125223برقم  25255252، قيد فى  550555055بكر خضر تغيان فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : المعابدة الشرقية  بملك/ سيد صبره سالم سيد

عن حظيره مواشي  125212برقم  25255252، قيد فى  015550555احمد خيري سيد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

بملك/ سعديه احمد فرغلي -يخ عون اللهعرب الش -، بجهة : الشيخ عون الله  

عن مكتبة  فيما  125243برقم  25255252، قيد فى  205550555سهير لمعى محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 عدا تصوير المستندات وخردوات ، بجهة : بندر ابنوب شارع بورسعيد بملك/ غيط احمد رشوان

عن مكتب مقاوالت  125202برقم  25255215، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   سمير سيد ثابت علي  ، -  222

بملك / عبدالرازق سيد ثابت علي -اعمال متكامله ، بجهة : بني مر   

عن حظيره  125224برقم  25255211، قيد فى  015550555مينا جميل زكريا يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

شارع اوالد روفائيل بملك/ جميل زكريا -ة : العزيهمواشي ، بجه  

عن محل  125222برقم  25255211، قيد فى  205550555اندريا دنيال تاوضروس فيلبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

شارع العادلى شركه فريال بملك/ بولس سعدالله ابراهيم 12بيع هدايا واكسسوار حريمى ، بجهة :   

عن بيع  125223برقم  25255211، قيد فى  015550555د كمال الدين حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طه محم -  225

 بويات ، بجهة : بندر ديروط شارع المستقبل بملك/ الطاف عبدالنعيم عبدالناصر حسن

عن بيع  125223قم بر 25255211، قيد فى  015550555طه محمد كمال الدين حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

افتتح فى  شارع المستقبل ملك الطاف عبدالنعيم عبدالناصر  عن نشاط بيع بويات بالقطاعى 15بويات ، بجهة : كان له محل بناحية 

152223ومقيد برقم  0204ومودع برقم  2525/2/22واغلق فى  2514/12/23  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن مقاوالت  125354برقم  25255212، قيد فى  055505555عامر صابر عامر مرسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

بملك / رمضان صابر عامر مرسي -اعمال متكامله ، بجهة : المطيعه  

عن مالبس  125315برقم  25255212، قيد فى  015550555لميس منسى نتيج مرقس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

ية   بملك/ فايز امين حنا صالحجاهزة و خردوات ، بجهة : بندر القوصية  شارع الرعا  

عن حظيره  125312برقم  25255212، قيد فى  015550555رجب محسن ابو الحسن عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 لتربيه المواشي ، بجهة : منفلوط ام القصور بملك/محمد حسن احمد مهران

عن  125424برقم  25255223، قيد فى  205550555محمد سلطان عبدالسالم كيالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 تحضير وبيع مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : المنشاة الكبرى بملك سلطان عبدالسالم كيالنى

عن حظيره  125331برقم  25255213قيد فى  ، 015550555سهير ابوالحسن عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

بملك / مصطفي ابوالحسن عبدالسميع -لتربيه المواشي)باسيوط( ، بجهة : بني غالب   

عن توريدات  125342برقم  25255213، قيد فى  1555550555محمد مرسى على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

العال  بملك/ مرسى على مرسىمواد غذائية ، بجهة : الناصرية  شارع ابو  

عن محل  125342برقم  25255213، قيد فى  1555550555عادل عبدالبصير شندى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 بيع اجهزة كهربائية فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة : شارع رعاية الطفل بملك/ احمد سعد سليمان

عن محل  125342برقم  25255213، قيد فى  1555550555جر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبدالبصير شندى محمد  ، تا -  234

ه بيع اجهزة بيع اجهزة كهربائية فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة : كان له محل بناحيه شارع حسن البنا بملك/ عاطف ثابت محمد ونشاط

أسيوط وقد الغى لالستغناء  22222ومقيد برقم 2512/1/22واغلق فى  2513/1/2كهربائيه بالقطاعى فيما عدا الكمبيوتر افتتح فى

 عنه وتركه للنشاط

عن بيع  125320برقم  25255212، قيد فى  205550555اميره ابراهيم عبدالعزيز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

بملك/ عالء ابراهيم عبدالعزيز محمد -مواد غذائيه )بقاله( ، بجهة : مير   

عن حظيرة  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555رفاعى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد محمد -  236

 مواشى ، بجهة : شرق  بملك/ امال احمد على

عن ورشه  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555عماد فتحي فرنسيس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

بملك/ عماد فتحي فرنسيس -خراطه ، بجهة : الحواتكه   

عن مكتب  125122برقم  25255250، قيد فى  055550555محمد مصطفى محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : بنى زيداالكراد جزيرة االكراد بملك/ مصطفى محمود احمد

عن حضانة  125245برقم  25255252، قيد فى  205550555س ماله ،  ايمان راجى شوقى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأ -  239

 اطفال )روضه ( ، بجهة : رزقة الدير المحرق بملك/ سمير فهمى لوقا

عن حدايد  125232برقم  25255252، قيد فى  205550555ورده عبدالله عبدالظاهر خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

ط متفرع من شارع وابور النور تقسيم ابو جبل بملك/ محمد ثروت على احمدوبويات ، بجهة : بندر ديرو  

عن حدايد  125232برقم  25255252، قيد فى  205550555ورده عبدالله عبدالظاهر خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

وتم  2550/4/2ود خميس افتتح فى وبويات ، بجهة : كان له محل حدايد وبويات فى مركز ديروط شارع بانوب بملك/ ثريا محم

2512/2/10المحو فال   

عن محل بيع  125242برقم  25255215، قيد فى  015550555حسن علي سليمان حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 خردوات ، بجهة : تقسيم الحقوقيين بملك/مصطفي خليفه احمد حسين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن بيع  125204برقم  25255215، قيد فى  205550555رد ، رأس ماله ،  محمد حسام فاروق محمد سيد  ، تاجر ف -  243

0شارع سعد زغلول المتفرع من يسرى راغب بملك/ محمد سامى محمد سيد محل رقم  4مصوغات ، بجهة : عمارة االوقاف   

عن مكتب  222125برقم  25255215، قيد فى  055550555عمر فتحى صبره محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : بنى شقير بملك/ احمد فتحى صبره محروس

عن محل بيع  125220برقم  25255211، قيد فى  205550555هانى اسرى حنا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ادوات مكتبية ، بجهة : العونه بملك/ امال حليم خليل

عن محل بيع  125220برقم  25255211، قيد فى  205550555س  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى اسرى حنا جرج -  246

و 2515/3/23افتتح فى23222ادوات مكتبية ، بجهة : كان له محل بناحية العونه بملك/ هانى اسرى عن نمشاط بيع عالفه مقيد برقم

2512/1/23اغلق فى  

عن محل بيع  125220برقم  25255211، قيد فى  205550555اله ،  هانى اسرى حنا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس م -  247

افتتح 114121ادوات مكتبية ، بجهة : كان له محل بناحية العونة بملك/ هانى اسرى عن نشاط حظيرة مواشى مقيد برقم

2512/11/3و اغلق فى2512/3/25فى  

عن مكتب  21032برقم  25255211، قيد فى  505550555انور شعبان ابراهيم عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

بملك / عبدالله ابراهيم عبدالله -توزيع مواد غذائية ، بجهة : درنكه   

عن مكتب  21032برقم  25255211، قيد فى  055550555انور شعبان ابراهيم عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

  : توزيع مواد غذائية ، بجهة

عن محل بقاله ،  125314برقم  25255212، قيد فى  205550555كرم صادق محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل م -  250

 بجهة : بندر ابنوب  شارع الشيخ سالم  بملك/ طارق يحى هالل احمد

عن بيع  334125برقم  25255213، قيد فى  015550555عبدالرحيم على محمود عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

شارع الشرق  بملك/ سمير سيد محب خير 404ادوات صحية بالجملة ، بجهة : المعلمين  قطعة  

عن مكتب  125332برقم  25255213، قيد فى  055550555عبدالاله حمدى عمر طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

لله مهرانمقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : عرب االطاولة   بملك/ مهران عبدا  

عن حظيره مواشي  125302برقم  25255213، قيد فى  015550555سيد محمود سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 ، بجهة : موشا بملك/ محمود سيد محمد

عن  125322برقم  25255212، قيد فى  215550555ايمان رمضان محمود عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ورشة تصنيع احذيه ، بجهة : بنى زيد االكراد شارع الجسر العمومى بملك/ مصطفى فرحان على سيد

عن تجارة  125454برقم  25255212، قيد فى  055550555مروه سيد عبدالعظيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

ال محمد عبدالناصر اصيلمالبس جاهزه بالجملة ، بجهة : بندر ديروط شارع القيسارية بملك/ جم  

عن محل  125431برقم  25255212، قيد فى  1055550555كرستينا ثروت رسمى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 بيع قطع غيار سيارات جديدة ، بجهة : اول اسيوط متفرع من شارع جسر السلطان بملك/شنوده بهاء رمزى

عن محل  125431برقم  25255212، قيد فى  1055550555جر فرد ، رأس ماله ،  كرستينا ثروت رسمى شحاته  ، تا -  257

فعت حكيم بيع قطع غيار سيارات جديدة ، بجهة : كان لها محل بناحية اول اسيوط شارع المحافظة امام مدرسة الوحدة بملك /ديفيد ر

أسييوط وقد الغى لالستغناء عنه وتركه  012215ومقيد برقم 2512/4/2وقد اغلق فى  2512/3/21افتتح فى  12حنا  عقار رقم 

 للنشاط

عن محل  125441برقم  25255212، قيد فى  205550555سماح عبدالاله زكي عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

بحري بملك/ عمرو علي حسين عبدالعال -بيع اعالف ، بجهة : المشايعه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن محل بيع  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555مريانا ثروت الفى روفائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 مالبس جاهزه ، بجهة : ثانى اسيوط تقسيم الكسان متفرع من شارع النصر بملك/ جميل ملك مرزوق

عن سوبر  125424برقم  25255212، قيد فى  055501555خليل ابراهيم صالح جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

بملك/ جهاز مدينة اسيوط الجديدة 13الدور االرضى بالقطعة  2ماركت ، بجهة : اسيوط الجديدة محل   

عن بيع  125123برقم  25255254، قيد فى  205550555محمود مصطفي عبدالهادي احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

هة : شارع بورسعيد بملك/ زيدان عباس علي محمدمواد غذائيه ، بج  

عن محل بيع  125122برقم  25255250، قيد فى  055550555زينب سيد عبدالرحيم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

بملك/ محمد جوده عبدالنعيم -احذيه ومصنوعات جلديه ، بجهة : الحواتكه  

عن مكتب  125122برقم  25255250، قيد فى  1055550555فرد ، رأس ماله ،  احمد مصطفى عثمان بيومى  ، تاجر  -  263

عمر شحن ونقل وتفريغ على سياراته وسيارات الغير ، بجهة : منقباد شارع الوحده المحلية بملك/ مصطفى عثمان بيومى  

عن  110032برقم  25255250ى ، قيد ف 015550555ايهاب عبد الوارث احمد عبد الوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

بملك / مرفت عبدالوارث احمد-الوليديه  -مطعم ، بجهة : شارع البحر   

عن  110032برقم  25255250، قيد فى  015550555ايهاب عبد الوارث احمد عبد الوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

هربائيه بملك / محمد حسين محمدين ونشاطه مكتب تويد اجهزه كمطعم ، بجهة : له محل بناحية الوليديه شارع المستشفى القدس 

110032ومقيد برقم 2512/2/35افتتح فى   

عن حظيره مواشي ،  125225برقم  25255252، قيد فى  015550555قرين محمد قرين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

بملك/ كلثوم علي حسين -قبلي البلد  -بجهة : الزاويه   

عن مكتب  125233برقم  25255252، قيد فى  055550555سانين محمد حسانين حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ح -  267

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : صنبو  بملك/ فتحى عبدالسالم فرج

ظيرة عن ح 125221برقم  25255211، قيد فى  015550555عبده فهمى جرجس بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 مواشى ، بجهة : العزية بملك/ مرضى فهمى جرجس بشاى

عن بيع حدايد  125202برقم  25255215، قيد فى  205550555راندا راغب لوقا رزق الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 وبويات ومستلزمات ديكور وسيراميك ، بجهة : شارع الرشيدى بملك/ورثه المرحوم ثروت رياض عبدالملك

عن مكتب  125221برقم  25255215، قيد فى  2555550555صابر حنفى عبده ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : الزاوية بملك/حنفى عبده ابراهيم

عن حظيرة  253331برقم  25255213، قيد فى  015550555ناديه نظير شفيق سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 مواشى ، بجهة : البورة  بحرى البلد بملك/ نزيه بشاى الياس

عن محل بيع  125340برقم  25255213، قيد فى  015550555ساره ماهر كامل ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 خردوات ، بجهة : شارع حسنى رمضان حى السادات بملك/ حسنى بسيونى على

عن محل بيع  125340برقم  25255213، قيد فى  015550555اهر كامل ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ساره م -  273

شارع حسنى رمضان بملك / حسين رمضان فرغلى عبدالحافظ ونشاطه خردوات  10خردوات ، بجهة : كان له بناحيه  السادات 

أسيوط 112224ومقيد برقم 2512/12/14واغلق فى  2512/12/2افتتح فى   

عن محل بيع  125344برقم  25255213، قيد فى  015550555سيد مصطفى سيد صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

شارع معهد الفتيات متفرع من شارع الجمهورية بملك / نبيل عبده امام 2احذيه ، بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيرة  125302برقم  25255210د فى ، قي 015550555ساميه محمد سعد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 مواشى ، بجهة : شطب بملك/ عبدالباسط محمود ابوالعال

عن  125022برقم  25255220، قيد فى  205550555محمد حماده عبدالناصر عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 محل بقالة ، بجهة : بندر منفلوط شارع الجمهوريه بملك/ فتحى سعد سيد

عن مكتب  125021برقم  25255222، قيد فى  055550555محمد سليمان محمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

بملك / سليمان محمد سيد -، بجهة : بصره  2من المجموعه  32والفقره  12تصدير حاصالت زراعيه فيما عداالمجموعه  

عن مكتب  125021برقم  25255222، قيد فى  055550555،   محمد سليمان محمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  278

، بجهة : كان له محل بناحيه بصره بملك/ خالد حسن  2من المجموعه  32والفقره  12تصدير حاصالت زراعيه فيما عداالمجموعه

سيوط وقد الغى أ 25212ومقيد برقم 2511/3/2واغلق فى  2552/2/23محمد ونشاطه مكتب مقاوالت اعمال متكامله افتتح فى 

 لالستغناء عنه وتركه للنشاط

عن مخبز بلدى  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555عمرو سيد توفيق عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 نصف الى ، بجهة : بندر القوصية  شارع مصرف مهنى بملك/ جمال محمد عبدالحفيظ

عن محل بيع  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555د ، رأس ماله ،  فوزيه محمد صالح محمد  ، تاجر فر -  280

 مواد غذائية بقاله ، بجهة : بنى عديات البحرية  بملك/ حسين على احمد

عن مكتب شحن  125452برقم  25255212، قيد فى  055550555خالد محمود على حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

لغير ، بجهة : الزاوية طريق اسيوط الغنايم بملك/محمود على حسين ابوزيدوتفريغ على عربات ا  

عن محل بيع  125442برقم  25255212، قيد فى  205550555زينب جمال محمد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 شنابر ونظارات شمسيه ، بجهة : جالل عفيفي مبني االوقاف السابق بملك/ محمد دراملي حسين

عن  125442برقم  25255212، قيد فى  055550555ابراهيم محمود حسانين مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : موشا شارع اوالد على غرب بملك/ محمود حسانين مصطفى

عن مكتب مقاوالت  125122برقم  25255250فى ، قيد  055550555وليد عنتر سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 اعمال متكاملة ، بجهة : السوالم البحرية بملك/ عنتر سيد محمد

عن محل لحام  125250برقم  25255252، قيد فى  205550555عزت فتحي حمزه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 ونفخ كاوتش ، بجهة : جحدم بملك /حامد فتحي حمزه احمد

عن محل بيع  125125برقم  25255250، قيد فى  3555550555فيصل حشمت محمد خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 قطع غيار الموتوسيكالت وبيع موتوسيكالت ودرجات ، بجهة : الشخوه بملك/ كمال ابراهيم ادريس

عن محل لحام  125250برقم  25255252فى  ، قيد 205550555عزت فتحي حمزه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

افتتح  24202ونفخ كاوتش ، بجهة : كان له محل بناحية جحدم بملك/ حامد فتحى حمزه عن نشاط بيع اسمنت و جبس مقيد برقم

2512/3/12و اغلق فى2511/1/3فى  

عن مكتب  125241برقم  25255252، قيد فى  1555550555رومانى دوس شاكر شفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 توريد مالبس جاهزه ، بجهة : بنى محمديات بملك/ شكرى شاكر شفيق

عن قص شعر  212524برقم  25255252، قيد فى  205550555عزت شاكر ايوب ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 ، بجهة : بندر القوصية شارع الترعة القديمة بملك/ عزت شاكر ايوب ابراهيم

عن محل بيع لحوم  125242برقم  25255215، قيد فى  205550555يسن محمد شحاته عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  290

غلى احمدوطيور مجمده ، بجهة : بندر منفلوط شارع جناين ايوب بملك/عبدالرحيم فر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

برقم  25255215، قيد فى  015550555عبد الرازق حسني عبدالحميد الحاج عبدالبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

بملك/ حسني عبدالحميد الحاج -عربه عبدالبر -عن حظيره لتربيه المواشي ، بجهة : جزيره الحواتكه 125220  

عن مخزن  125222برقم  25255211، قيد فى  1555550555رأس ماله ،   رومانى ممدوح موسى ايليا  ، تاجر فرد ، -  292

 تعبئة مواد غذائية ، بجهة : رزقة الدير المحرق  بملك/ وجيه ناجى لبيب

عن مكتب مقاوالت  125222برقم  25255211، قيد فى  055550555احمد محمد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

ة : غرب بملك/ سعد محمد احمد علىاعمال متكامله ، بجه  

عن مكتب  125222برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد عبدالله احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

بملك/ عبدالله احمد حسن محمد -مقاوالت عامه ، بجهة : الحبالصه   

عن مكتب  125351برقم  25255212، قيد فى  055550555نفادي حموده حسين عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : ساحل سليم الشاميه بملك/محمد حسين احمد بكر

عن  125342برقم  25255213، قيد فى  015550555ماهر محروص سليمان منقريوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

ك/ الغرفة التجارية المصرية باسيوطتصنيع اخشاب ، بجهة : بنى غالب بمل  

عن مكتب نقل  125305برقم  25255213، قيد فى  015550555ناديه ناجى عزيز يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 بسيارته وسيارات الغير ، بجهة : حى التحويله بملك/ مصطفى محمد احمد

عن مكتب  125321برقم  25255212، قيد فى  055550555أس ماله ،  عماد الدين عبدالنبي محمد فرج  ، تاجر فرد ، ر -  298

بملك /محمد صديق محمد -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الزاويه   

عن مكتب مقاوالت  125012برقم  25255224، قيد فى  055550555على صابر قاسم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

منة  بملك/ جمعه ابوجليل معتمداعمال متكاملة ، بجهة : العتا  

عن حظيرة  125022برقم  25255224، قيد فى  015550555صموئيل ميخه اليشع عطاالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 مواشى ، بجهة : العزية   بملك/ عازر جرجس سليمان

عن مكتب نقل  125322برقم  25255212ى ، قيد ف 1555550555عمر فتحى توفيق حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 بضائع له وللغير ، بجهة : بنى قره بملك/ فتحى توفيق حامد

عن حظيره  125415برقم  25255212، قيد فى  015550555ياسين محمد عبدالرحيم جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

جبرلتربيه المواشي ، بجهة : المندره بحري بملك / محمد عبدالرحيم   

عن  125422برقم  25255212، قيد فى  205550555عبداللطيف احمد عبداللطيف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 محل بيع ادوات كهربائيه ، بجهة : غرب بملك/ منتصر محمد حسن احمد

عن محل بقاله  125422 برقم 25255223، قيد فى  205550555جوزيف عزت يوسف فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

 ، بجهة : بندر القوصية شارع الجالء بملك/فايزه يعقوب انيس

عن محل بيع  125052برقم  25255223، قيد فى  015550555هشام سيد على نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

 تليفونات ، بجهة : بندر ديروط شارع الجمهوريه بملك/ احمد محمد خيرى

عن محل  125032برقم  25255224، قيد فى  015550555بدالغنى احمد حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى ع -  306

 بيع مواد غذائيه )بقاله( ، بجهة : بحرى شارع سور جامعه االزهر بملك/ حمدى عبدالغنى احمد

عن مكتب  125042برقم  52242525، قيد فى  1555550555عمرو محمود منصور محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  307

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : شارع رياض برج بسطا بملك/الظاهر محمد سيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن مصنع  125122برقم  25255254، قيد فى  015550555مرفت سمير نعمان اسكاروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  308

 مالبس داخليه ، بجهة : العزية بملك/ مالك امير حفظ الله

عن حظيره  125121برقم  25255254، قيد فى  015550555نرمين محسن عبدالعال حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  309

بملك / مصطفي فقير طه علي -لتربيه المواشي ، بجهة : الوسطي   

عن حظيرة  221251برقم  25255250، قيد فى  015550555درويش عبدالله احمد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 مواشى ، بجهة : قصر حيدر بملك/ حنفى محمود عبد الناصر

عن  125122برقم  25255250، قيد فى  015550555سيد محمود عبدالحميد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 حظيرة مواشى ، بجهة : الحواتكة عزبة السالم بملك/ محمد محمود سيد

عن  125221برقم  25255252، قيد فى  055550555عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد مصطفي احمد  -  312

بملك/ دياب مصطفي احمد عبدالرحمن -مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : المعابده الغربيه   

عن مكتب  512212برقم  25255250، قيد فى  055550555عماد سمير فهيم ابوقير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : بنى رافع الجبانه  بحرى البلد   بملك/ سمير فهيم ابوقير

عن مكتب  125242برقم  25255252، قيد فى  0555550555عليه محمد عثمان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

ش نيازي خطاببملك/ حرح -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : عرب القداديح   

عن  125222برقم  25255215، قيد فى  015550555ياسين عبدالسالم عبدالموجود سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

بملك / حلمي عبدالسالم عبدالموجود -مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الحواتكه   

عن حظيرة  125225برقم  25255215، قيد فى  015550555ه ،  عمرو سيد محمد عبدالمقصود  ، تاجر فرد ، رأس مال -  316

 لتربيه المواشى ، بجهة : شطب بملك/سيد محمد عبدالمقصود

عن مدشه حبوب ،  125224برقم  25255211، قيد فى  205550555زهور فؤاد جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 بجهة : امشول بملك/ نشأت فخرى قادوس

عن مخبز فينو  125355برقم  25255212، قيد فى  205550555حماده شعبان احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 ، بجهة : بندر القوصية  طريق السلخانة  بملك/ حمدى محمد كامل

عن محل  125322برقم  32525521، قيد فى  205550555رشا ناجح عبدالنعيم عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 بيع مواد غذائية بقاله ، بجهة : دير القصير  بملك/ عصام نعمان احمد عبدالظاهر

عن تعبئة و  125343برقم  25255213، قيد فى  015550555محمد بدر عبدالصبور جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

حسن توزيع مواد غذائية ، بجهة : بنى حسين   بملك/ عيشه احمد  

عن محل بيع  125342برقم  25255213، قيد فى  205550555هبه رفعت حسانين ابوخطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 مفروشات ، بجهة : بندر ساحل سليم شارع التامينات االجتماعيه بملك/ اسامه احمد محمد

عن تاجير  125450برقم  25255212، قيد فى  155550555سحر عطا شمشون بسكالس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

0 فساتين ، بجهة : شارع الجمهوريه اتحاد مالك برج الياسمين بملك/ حسن البنا هاشم محمد خليل الدور االرضي محل رقم  

عن توريد  125432برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمود احمد محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

واد غذائية ، بجهة : منقباد شارع مصنع السماد بملك/ كمال عبدالحافظ محمودم  

عن حظيره  125410برقم  25255212، قيد فى  015550555روفائيل حبشي موسي حبشي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

بملك / غني حبشي موسي حبشي -مواشي ، بجهة : الزاويه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن مكتب  125434برقم  25255212، قيد فى  055550555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بدر على عبدالعزيز مصطف -  325

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الزاوية بملك/ على عبدالعزيز مصطفى

عن  125424برقم  25255212، قيد فى  205550555محمد محمود عبدالله عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

بملك/محمود عبدالله عبدالرحمن -، بجهة : الشيخ شحاته محل بقاله   

عن  125422برقم  25255212، قيد فى  055550555عادل عبدالناصر محمد فرغل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 معرض بيع تكاتك و موتوسيكالت ، بجهة : شر  شرق بملك/ نشات عبدالناصر محمد فرغل

عن  125422برقم  25255212، قيد فى  055550555فرغل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبدالناصر محمد  -  328

 معرض بيع تكاتك و موتوسيكالت ، بجهة : شر  شرق بملك/ نشات عبدالناصر محمد فرغل

عن حظيره  125422برقم  25255223، قيد فى  015550555محمد فاروق محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

بملك/ عادل فاروق محمدحسن -ي ، بجهة : الزاويه مواش  

عن محل  125055برقم  25255223، قيد فى  055550555اماني عبدالسالم منصور محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 بيع مستحضرات تجميل ، بجهة : منقباد بملك/ حسين حسانين محمود

عن  125051برقم  25255223، قيد فى  015550555جر فرد ، رأس ماله ،  حسب الله صالح حسب الله عبدالعال  ، تا -  331

 حظيره مواشي ، بجهة : المندره بحري بملك/محمود صالحسب الله عبدالعال

عن محل بيع  125044برقم  25255224، قيد فى  205550555امنيه ايمن محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

: برج الطائف شارع الجمهوريه بملك/عبدالله حسن كامل محمدمالبس وخردوات ، بجهة   

عن محل بيع  125122برقم  25255254، قيد فى  015550555محمود عبدالمعز سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 مفروشات ، بجهة : شارع السنجق من شارع بورسعيد بملك/ احمد حسانين فرغلي

عن بيع  125122برقم  25255250، قيد فى  205550555يمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هاله سمير عبده سل -  334

وط الجديدة اكسسوارات كمبيوتر و مشتمالته فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة : مدينة اسي

ب4ضى مركز خدمات الحى االول  بملك/ عبدالرحمن تمام محمد   الدور االر 22  

عن  125252برقم  25255252، قيد فى  205550555عالءالدين طلعت جادالرب حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

شارع يسرى راغب  بملك/ حسنى حليم 12بيع اجهزة كهربائية فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة :   

عن حظيرة  125211برقم  25255252، قيد فى  255550555عزه وريد وهيدى وريد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 مواشى ، بجهة : المندرة بحرى بملك/ قاسم وريد وهيدى وريد

عن مخزن  125222برقم  25255211، قيد فى  205550555على محمد على عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

ك/ محمد على عبداللطيفلتجارة و توزيع االخشاب ، بجهة : نزه قرار  قبلى البلد  بمل  

عن حظيرة  125325برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 مواشى ، بجهة : الزاوية بملك/ محمد احمد محمد البوز

عن حظيرة  125325رقم ب 25255212، قيد فى  015550555محمد محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 مواشى ، بجهة : الزاوية بملك/ محمد احمد محمد البوز

عن حظيره  125323برقم  25255212، قيد فى  015550555ناصر محروص احمد ظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

بملك / عميره بدري حامد الديب -مواشي ، بجهة : عرب االطاوله   

عن محل  125423برقم  25255212، قيد فى  015550555د جادالحق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالعال محم -  341

 فول وطعميه ، بجهة : اول اسيوط حى االربعين بملك/ عبدالعال محمد جادالحق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

بقالة ، عن  125430برقم  25255212، قيد فى  205550555عزالدين محمد عزالدين شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 بجهة : المشايعة  قبلى  بملك/ عبدالرحمن عبدالعليم حماد

عن محل  125402برقم  25255212، قيد فى  205550555عبدالرحمن محمد احمد يحيي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 بقاله ، بجهة : شارع عزت جالل بملك/ محمد عثمان عبدالوالي عبدالعال

عن محل بيع  125443برقم  25255212، قيد فى  205550555عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  راندا حمدى محمد س -  344

 مواد غذائيه )بقاله( ، بجهة : شارع سعد زغلول بملك/ محمد على ثابت وعمرو على ثابت

ة لتربية عن حظير 24124برقم  25255212، قيد فى  015550555سعد سيد حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 المواشى ، بجهة : بنى قره بملك/ كامل سيد حسن

عن حظيرة لتربية  24124برقم  25255212، قيد فى  015550555سعد سيد حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

يد عن نشاط / بيع مواد غذائية بالقطاعى بناحية / بنى قره بملك/ كامل س 2515لسنة  3225المواشى ، بجهة : له محل مودع برقم 

 حسن محمد

عن محل بقالة ،  125423برقم  25255212، قيد فى  205550555د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ساميه محمود رزق حما -  347

 بجهة : بنى مر  بملك/ خالد محمود رزق وسناء محمود رزق

عن حظيرة  125021برقم  25255222، قيد فى  015550555احمد على حسن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

القصور  بملك/على حسن عبدالعال درويش مواشى ، بجهة : ام  

عن حظيره  125015برقم  25255223، قيد فى  015550555سعاد رمضان فرغلي علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

بملك/ريان فرغلي علي-مواشي ، بجهة : عزبه شلقامي  

عن مكتب  125013برقم  25255223قيد فى  ، 055550555احمد مكرم حسين عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

 شحن وتفريغ ، بجهة : بندر ابنوب شترع الصفصافة بملك/مكرم حسين عبدالحافظ

عن  125010برقم  25255223، قيد فى  015550555عبدالحميد عبدالرحيم ثابت على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

لرحيم ثابت علىحظيرة مواشى ، بجهة : نجع سبع بملك/ محمد عبدا  

عن حظيرة  125422برقم  25255223، قيد فى  015550555عادل فرغلى ايمام رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لتربية المواشى ، بجهة : ام القصور بملك/ محمد فرغلى ايمام رضوان

عن حظيرة  125422برقم  25255223ى ، قيد ف 015550555عادل فرغلى ايمام رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 لتربية المواشى ، بجهة : ام القصور بملك/ محمد فرغلى ايمام رضوان

عن مكتب  125022برقم  25255224، قيد فى  055550555محمود سيد محمد عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

: المعلمين الدائري بملك/ حسن علي معبد توزيع وتوريد اضافات اعالف ودخول مناقصات ومزايدات ، بجهة  

عن حظيره  125041برقم  25255224، قيد فى  1555550555حسن مصطفى حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لتربيه المواشى ، بجهة : الواسطى تل الزقزقى بملك/احمد مصطفى حسن

عن مالبس جاهزه  125024برقم  25255222، قيد فى  015550555امل بدرى محمد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

شارع بورسعيد سنتر المجذوب بملك/احمد حامد توفيق 2، بجهة :   

عن توريدات  125403برقم  25255212، قيد فى  055550555ايمان بخيت صابر بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

نوب شارع الجمهوريه بملك/عباس محمد محمداالت تصوير فوتوغرافيا ، بجهة : بندر اب  

عن محل تغير  125424برقم  25255212، قيد فى  205550555اسامه كوثر توفيق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 زيوت ، بجهة : نزله عبدالاله شارع الثورة بملك/مريم شاكر سيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيرة لتربية  125422برقم  25255212، قيد فى  155505550منى محمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 المواشى ، بجهة : الشغبة بملك/ حمدى حسن على

عن حظيره  125423برقم  25255223، قيد فى  015550555خميس سيد عبدالحافظ شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

بدالحافظبملك/ يوسف حسين ع -قبلي البلد -مواشي ، بجهة : ريفا   

عن محل بيع  125025برقم  25255224، قيد فى  205550555صفاء سيد محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 بويات ، بجهة : الغنايم قبلى  بملك/ اشرف عزوز على سليم

عن بيع  125030برقم  25255224، قيد فى  205550555يوسف ابراهيم عبدالسالم عبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

بملك /عاطف ابراهيم عبدالسالم عبود -مواد غذائيه )بقاله( ، بجهة : باويط   

عن محل بقاله ،  125042برقم  25255224، قيد فى  205550555هدى محمد حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 بجهة : صنبو شارع صالح سالم بملك/بدر كمال عبدالعزيز

عن مكتب  125000برقم  25255220، قيد فى  055550555يمه سيد ابو العال عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حل -  364

بملك / محمد عنتر محمد عبدالحافظ -توريد ادوات كهربائيه ودخول مزادات وتاجير مقاصف ، بجهة : اوالد علي   

عن مكتب استيراد  125021برقم  25255220، قيد فى  5505550555على حسن شاكر سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

، بجهة : بندر ديروط  خلف مستشفى ديروط العام بملك/ حسين  2من المجموعة32و الفقرة12و تصدير فاكهة فيما عدا مجموعة

 على حسن شاكر

عن حظيرة  125022رقم ب 25255222، قيد فى  015550555محمد صابر حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لتربيه المواشى ، بجهة : العونة بملك/ صابر حسن محمد حسانين

عن محل  125021برقم  25255220، قيد فى  205550555ياسر حسن عبداللطيف سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 بقالة ، بجهة : العونة بملك/ زينهم محمد حسن

عن مكتب  125212برقم  25255222، قيد فى  1555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد حسين حافظ محمد  ، -  368

 اعمال متكامله ، بجهة : بنى شقير بملك/ محمود حسين حافظ

عن حضانة  125235برقم  25255222، قيد فى  055550555مريم صدقى زكى صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

بة زناتى بملك/وليد نصر هندى فرجاطفال ، بجهة : بندر ابنوب عز  

عن مكتب خدمات  24333برقم  25255222، قيد فى  2555550555محمد سيد راتب عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  370

يدان نقل سيارات ومقاوالت واعمال متكامله ومكتب رحالت على عربات الغير عدا الرحالت السياحيه واالجانب ، بجهة : شارع  م

ه برج خالد بن الوليد بملك / صالح الدين حسينالمحط  

عن مكتب خدمات  24333برقم  25255222، قيد فى  2555550555محمد سيد راتب عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

ه ملك نقل سيارات ومقاوالت واعمال متكامله ومكتب رحالت على عربات الغير عدا الرحالت السياحيه واالجانب ، بجهة : البور

 سيد راتب عمرونشاطه مكتب خدمات نقل سيارات ومقاوالت اعمال متكامله

عن معرض  125232برقم  25255235، قيد فى  205550555محمد محمود حامد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

قبلي بملك / حسانين عنتر حسانين -سيارات ، بجهة : المشايعه  

عن  125202برقم  25255235، قيد فى  205550555الله محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كامل عبدالمعتمد خلف  -  373

 محل بيع زيوت ، بجهة : الفتح_عرب االطاوله بملك/عبدالرازق عبدالمعتمد خلف الله

يره عن حظ 125022برقم  25255222، قيد فى  015550555احمد طه احمد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

بملك/ رمضان حسن حسين ابراهيم -لتربيه المواشي ، بجهة : الرويجيات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن محل بيع  125022برقم  25255220، قيد فى  205550555سامى يوسف علي يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 رخام ، بجهة : متفرع من شارع النهضه بملك/ عارف اسماعيل عبدالجواد

عن بيع  125243برقم  25255235، قيد فى  205550555جمعه طلعت مصطفي شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

بملك/ طلعت مصطفي شحاته -مواد غذائيه ، بجهة : المندره قبلي   

عن  252221برقم  25255231، قيد فى  015550555حمدي ميخائيل ابراهيم عطالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

بملك / جميل ميخائيل ابراهيم -حظيره مواشي ، بجهة : العزيه   

عن تعبئه  125221برقم  25255231، قيد فى  205550555نبيل عجيب عبدالشهيد مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : عزبه االسقف بملك / عفاف قيصر ميخائيل

عن بيع بقاله  125220برقم  25255231، قيد فى  205550555لى عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على ياسر ع -  379

 بالقطاعى ، بجهة : حى السادات شارع ترعة المالح  بملك/ ناديه عبدالمعطى محمد و اخرين

عن حظيرة  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد رشوان محمد رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  380

 مواشى ، بجهة : بندر منفلوط  عزبة شلقامى  بملك/ جمعه رشوان محمد رشوان

عن محل بيع مواد  125422برقم  25255212، قيد فى  205550555عيد محمد عيد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 غذائيه )بقاله( ، بجهة : شطب بملك/ فاطمه محمد احمد محمد

عن محل بقالة ،  125422برقم  25255212، قيد فى  205550555كريمه بدرى فهيم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 بجهة : المشايعة قبلى بملك/ وليدعمر فتحى

عن حظيره  125422برقم  25255223، قيد فى  015550555نسمه الحسيني انور ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

بملك/عمرو الحسيني انور ابراهيم -ي ، بجهة : العدر مواش  

 125052برقم  25255223، قيد فى  015550555عبدالرحيم محمد عبدالعزيز عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

 عن حظيرة مواشى ، بجهة : المندرة قبلى   بملك/ سيد عبدالعزيز عبدالرحيم

عن محل بقاله ،  125035برقم  25255224، قيد فى  205550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   وليد احمد محمود حسن  ، -  385

 بجهة : بندر منفلوط  شارع عمر ابن الخطاب  بملك/ احمد محمود حسن

عن  125042برقم  25255224، قيد فى  015550555سيف النصر عبدالله محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

بملك/ هند ادريس خميس -ه المواشي ، بجهة : ببالو حظيره لتربي  

عن مكتب  125023برقم  25255220، قيد فى  055550555احمد محمد عبدالحميد صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : ببنى شقير بملك/ رجب حسن عبدالحميد

عن مكتب  125022برقم  25255220، قيد فى  1555550555د ، رأس ماله ،  مصطفى سيد احمد محمد  ، تاجر فر -  388

 مقاوالت واعمال متكاملة ، بجهة : المعابده الشرقيه بملك/ محمود سيد احمد

عن محل بقاله ،  125022برقم  25255222، قيد فى  015550555عزه حسين احمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

صابر بملك/حسين احمد خليل بجهة : نجع حسن  

عن محل بيع  125022برقم  25255222، قيد فى  15555550555على عثمان توفيق سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  390

 وتوزيع ادخنة ومستلزماتها ، بجهة : ام القصور بملك/ مصطفى احمد توفيق

عن محل بيع  125022برقم  25255222، قيد فى  55505551555على عثمان توفيق سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

بور حسن وتوزيع ادخنة ومستلزماتها ، بجهة : كان له محل بناحية منفلوط ام القصور شارع جسر طراد النيل بملك/ عاطف عبدالص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

 عبدالرحيم  عن نشاط وكان له محل بناحية منفلوط ام القصور بملك/ اسامة 2525/2/13وقد اغلق فى  2512/2/12احمد افتتح فى 

2512/2حظيرة مواشى افتتح فى   

عن محل تنجيد  125250برقم  25255222، قيد فى  205550555علي خلف حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

بملك / صابره عبداللطيف بركات -ومفروشات ، بجهة : دير الجنادله   

عن حظيرة  125254برقم  25255222، قيد فى  015550555رأس ماله ،  شحاته خليفه عطيه بخيت  ، تاجر فرد ،  -  393

 لتربية المواشى ، بجهة : القصر بملك/ خليفه عطيه بخيت

عن مكتب  125233برقم  25255222، قيد فى  055550555عمرو محمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

غب برج ايجيبكو بملك/ جوزيف جرجحس عزيزتسويق طبى ، بجهة : اول اسيوط شارع يسرى را  

عن  125202برقم  25255235، قيد فى  015550555مرضى عبدالعزيز محمد حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 حظيرة مواشى ، بجهة : المشايعة بحرى بملك/فهد عبدالعزيز محمد

عن حظيرة  125022برقم  25255220، قيد فى  505550155حسن محمد ماضى حداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 مواشى ، بجهة : العتامنة بملك/ عمرو محمد ماضى حداد

عن  125002برقم  25255220، قيد فى  055550555احمد ممدوح عبدالرازق عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

يه بملك/ ممدوح عبدالرازق عبدالحافظمكتب مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : بنى محمديات الشهاب  

عن  125002برقم  25255220، قيد فى  055550555احمد ممدوح عبدالرازق عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 لحافظمكتب مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : كان له محل بناحية ابنوب بنى محمديات الشهابيه بيملك/ ممدوح عبدالرازق عبد ا

2512/12/4افتتح فى   

عن مكتب  125025برقم  25255222، قيد فى  055550555محمد طه عبدالرحيم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 تاجير سيارات ، بجهة : ثان اسيوط الوليدية شارع الخطبه بملك/ طه عبدالرحيم شلبى

عن بيع  125221برقم  25255222، قيد فى  015550555،   ايمان درويش ذكى عبدالناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  400

 مالبس جاهزه ، بجهة : بندر ديروط تقسيم ابوجبل شارع الجمهورية بملك/ عصام عونى عبدالظاهر

عن  125204برقم  25255235، قيد فى  205550555عبدالسالم احمد عبدالرحمن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  401

االفراح والمناسبات ، بجهة : بنى عديات البحريه بملك/ احمد عبد الرحمن محمدفراشه لتحضير   

عن  125222برقم  25255235، قيد فى  015550555مصطفى مرغنى عبدالغنى بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  402

د مرغنى عبدالغنىمحل بيع احذية ، بجهة : اول اسيوط شارع يسرى راغب خلف بنك فيصل سنتر اسيوط بملك/ احم  

عن مكتب  125222برقم  25255231، قيد فى  055550555مصطفي محمد علي عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

الشغبة_بملك/علي محمد علي عطيه-مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : مركز اسيوط  

عن محل  125001برقم  25255224، قيد فى  205550555عبدالرحيم قناوى فرغلى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  404

 تعبئة مواد غذائية ، بجهة : بندر القوصية  شارع الشيخ نجيب بملك/ درويش مرزوق رجب

عن حظيرة  125002برقم  25255220فى ، قيد  015550555شيرين حمدى حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  405

 مواشى ، بجهة : جزيرة المعابدة بملك/ناصر ابوزيد دياب

عن محل  125020برقم  25255220، قيد فى  205550555امال ابراهيم عبدالسيد ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  406

بملك / روماني حنا جاد السيد حنا -بقاله ، بجهة : العزيه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن محل  125020برقم  25255220، قيد فى  205550555امال ابراهيم عبدالسيد ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  407

افتتح في  22021بقاله ، بجهة : كان له محل بناحيه / العزيه بملك رضا ابراهيم ميخائيل يوسف عن نشاط مدشه حبوب مقيد برقم 

غى لالستغناء عنه وتركه للنشاطوقد ال 2512/11/2واغلق في  2552/11/12 . 

عن محل بيع  125024برقم  25255222، قيد فى  015550555الحسيني محمد علي جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  408

يوليو بملك/ محمد علي جاد23ادخنه ، بجهة : شارع   

عن حظيره  125022برقم  25255222د فى ، قي 015550555احالم عثمان محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  409

بملك/ العارف بالله عثمان محمود -مواشي ، بجهة : جزيره الحواتكه   

عن مكتب  125212برقم  25255222، قيد فى  055550555حسني فراج عبدالعزيز فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

مد سيف احمدبملك/ راضي حا-مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : شقلقيل   

عن حظيره  125225برقم  25255222، قيد فى  015550555مايكل بدر جمعه شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 مواشى ، بجهة : صنبو منشيه ناصر بملك/ ابراهيم نجيب ساويرس

عن حظيرة مواشى  252341برقم  25255222، قيد فى  015550555على محمد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 ، بجهة : اول اسيوط عرب المدابغ بملك/ رمضان محمد محمد

عن حظيره  151205برقم  25255235، قيد فى  015550555هانى حسين عبدالحفيظ عابد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

عابد بملك حسين عبدالحفيظ -المعابده لبيع المواشى بعد الحصول على الموافقات الالزمه لمارسه النشاط ، بجهة : جزيره   

عن حظيره  151205برقم  25255235، قيد فى  015550555هانى حسين عبدالحفيظ عابد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

شارع الحكمدار خلف المعهد 0لبيع المواشى بعد الحصول على الموافقات الالزمه لمارسه النشاط ، بجهة : له محل بناحيه  

زهرى بملك / فتحيه محمد محمد مرسى ونشاطه مكتب مقاوالت اعمال متكاملهاال  

عن محل بيع لحوم  125422برقم  25255212، قيد فى  205550555خالد سيد عثمان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

شارع رياض  بملك/ ابوبكر خلف على 02و طيور مجمدة ، بجهة :   

عن بيع مواد  125422برقم  25255212، قيد فى  205550555اشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد صالح محمد ه -  416

 غذائية)بقاله( ، بجهة : بندر ابنوب شارع بستان النيل وسط الجناين بملك/ رفعت محمد صالح

عن  125052برقم  25255223، قيد فى  055550555ادهم مغربى عبدالرحمن عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : بنى شقير بملك/ عبدالتواب عبدالبديع عبدالحفيظ

عن مكتب  125002برقم  25255220، قيد فى  055550555جالل عبدالنبى حسن شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

سن شحاتهمقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : العونة بملك/ عبدالنبى ح  

عن بقاله  125002برقم  25255220، قيد فى  205550555اسماعيل محمد اسماعيل يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 (1) وبيع المشروبات ، بجهة : شارع النور واالمل خلف السينما الشتوي بملك/ محمود علي فوزي كامل محل رقم

عن مكتب  125023برقم  25255222، قيد فى  1555550555رأس ماله ،   باسم عطيه منصور عمر  ، تاجر فرد ، -  420

بملك/ فاطمه تايه عبدالحكيم عليوه -شقه بالدور االرضي -مقاوالت اعمال متكامه ، بجهة : المعابده الشرقيه   

عن حظيره  125211برقم  25255222، قيد فى  015550555محمود حسني محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لتربيه المواشي ، بجهة : غرب بملك/ محمد حسني محمد احمد

عن  125252برقم  25255222، قيد فى  015550555صبرى احمد عبداللطيف رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 حظيرة مواشى ، بجهة : الشيخ عون الله   بملك/ على احمد شحاته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيرة مواشى  125222برقم  25255222، قيد فى  015550555جر فرد ، رأس ماله ،  نورا احمد سعد فهمى  ، تا -  423

 ، بجهة : صنبو بملك/احمد سعد فهمى

عن محل  125230برقم  25255222، قيد فى  205550555مديحه فاروق محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

د مصطفىبقاله ، بجهة : شطب بملك/نور الشريف فاروق محم  

عن حظيره  125202برقم  25255235، قيد فى  015550555عدوى صالح خليل محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لتربيه المواشى ، بجهة : بندر القوصية غيط النعناع بملك/ عماد صالح خليل

عن توريد  125220برقم  25255231 ، قيد فى 055550555على مصطفى عبدالنعيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 رخام ، بجهة : كوم ابوشيل طريق ابنوب اسيوط بملك/شعبان محمد محمد

عن محل  125224برقم  25255231، قيد فى  015550555الشاذلي فاروق عثمان ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

/ رفعت يوسف كمال محمدبيع ادوات كهربائيه ، بجهة : شارع الدلجاوي القبلي بملك  

عن حظيره  125221برقم  25255231، قيد فى  015550555عزه ابوخطوه احمد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

بملك/ محمد علي عزوز عبدالعال -مواشي ، بجهة : المطمر   

عن مكتب  125124برقم  25255254 ، قيد فى 055550555عواجه ثابت ابوالعال حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

بملك/محمد ثابت ابوالعال حسانين -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : المعابده الشرقيه  

عن حظيرة  125125برقم  25255250، قيد فى  015550555مصطفى احمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

احمد محمود احمدلتربية المواشى ، بجهة : القصير بملك/ طلعت   

عن محل بيع  125222برقم  25255252، قيد فى  015550555رحمه ممدوح علي يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 لعب ومستلزمات اطفال ، بجهة : حمايه الله موسي بملك/ صالح خليل ملك

عن مكتب  125232برقم  25255252يد فى ، ق 055550555حماده مصطفى عطيه ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 مقاوالت متكاملة وتاجير معدات ثقيلة ، بجهة : بندر ابنوب شارع شو القنطرة بملك/ مصطفى عطيه ابراهيم

عن حظيرة  125220برقم  25255215، قيد فى  015550555حمديه عثمان عبدالصبور سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 مواشى ، بجهة : الترعه المره بملك/ يوسف سيد عبدالصبور سيد

عن بيع ادوات  22152برقم  25255215، قيد فى  015550555اسامه عونى جرجس سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 صحيه ، بجهة : حى السالم شارع العشرين بملك/ سيد جابر يوسف حسن

عن بيع ادوات  22152برقم  25255215، قيد فى  015550555اسامه عونى جرجس سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 رين حى السالم بملك/ سيد جابر يوسفبناحيه شارع العش2552لسنة  3024صحيه ، بجهة : له محل رئيسي اخر كائن مودع برقم 

أسيوط 22152ومقيد برقم 2552/2/22حسن ونشاطه معرض سيراميك افتتح فى   

 125352برقم  25255212، قيد فى  015550555سومه عبدالحفيظ زين العابدين عبدالحفيظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

عمر عن حظيره مواشي ، بجهة : الزاوية بملك/ حسن احمد  

عن محل بيع  125324برقم  25255212، قيد فى  205550555محمود حسين محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 نظارات طبيه ، بجهة : اول اسيوط شارع الجيش ابراج الشرق للتامين بملك/ احمد فهمى محمد عيسى

عن  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555ماله ،  ابراهيم عبدالصانع امين علم الدين  ، تاجر فرد ، رأس  -  438

 محل بيع عطاره ، بجهة : تقسيم ابوجبل بملك/ عبدالصانع امين علم الدين

عن محل بيع  125322برقم  25255212، قيد فى  205550555اسماعيل عمر خلف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

نزهه بملك/ محمود محمد محمودلحوم وطيور مجمده ، بجهة : شارع ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيرة لتربيه  125322برقم  25255212، قيد فى  015550555ايمن على عيد عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  440

 المواشى ، بجهة : كوم شهيد عزبه حليم بملك/ابراهيم على عيد عليوه

عن محل بيع  125321برقم  25255212، قيد فى  555055520احمد محمود فؤاد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 عطاره وعالفه ، بجهة : شارع البيسري بملك/ ابراهيم محمد عبدالعزيز

عن حظيره  125452برقم  25255212، قيد فى  015550555شحاته عبد محمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

س مهران محمودبملك/ نرج -مواشي ، بجهة : جزيره الحواتكه  

عن محل بيع  125412برقم  25255212، قيد فى  015550555ساميه جالل شحاته بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 ادوات صحية ، بجهة : بندر منفلوط  شارع جناين ايوب  بملك/ خالد حسن على

عن صيدلية  125022برقم  25255222، قيد فى  015550555محمود عبدالمجيد زكى بيبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 ، بجهة : الرويجيات بملك/ احمد محمد عبدالعال محمد

عن محل بيع  125440برقم  25255212، قيد فى  205550555آيه امام احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

رمواد غذائية ، بجهة : العوامر  بملك/ سعاد عبدالحميد عبدالناص  

عن حظيرة  125422برقم  25255212، قيد فى  1555550555هبه حسين عبدالعزيز عزاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 مواشى ، بجهة : شرق بملك/ محمد عثمان عبدالعزيز

توزيع عن بيع و 125435برقم  25255212، قيد فى  015550555اسماء خيرى سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  447

 حبوب واعالف ، بجهة : المشايعة قبلى بملك/ عمر محمد محفوظ محمد

عن حظيرة مواشى  125421برقم  25255212، قيد فى  015550555بركه عبده غيط متى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 ، بجهة : عرب االطاولة بملك/ظريف شوقى غيط

عن مخبز  125053برقم  25255223، قيد فى  015550555، رأس ماله ،  احمد ابراهيم شحاته علي  ، تاجر فرد  -  449

بملك/ خالد ابراهيم شحاته -افرنجي ، بجهة : بوق   

عن تجاره  125020برقم  25255224، قيد فى  205550555عزه عبدالناصر سليمان فرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  450

لك/ عبدالناصر سليمان فرحانقطع غيار السيارات ، بجهة : عرب مطير بم  

عن مكتبة  125031برقم  25255224، قيد فى  205550555نظمى رياض جرجس سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

شارع عبدالرازق   بمك/ عونى ارميا منقريوس2، بجهة :   

عن مكتبة  125031برقم  25255224، قيد فى  205550555نظمى رياض جرجس سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 22350قم  ، بجهة : كان له محل بناحية برج االمل شارع خالد بن الوليد  فريال بملك/ حسان كامل رشوان عن نشاط مكتبة مقيد بر

2512/11/24و اغلق فى2552/3/12افتتح فى  

عن حظيرة  125005برقم  25255224فى  ، قيد 015550555بطه عبدالناصر محمد شيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 مواشى ، بجهة : الحواتكة بملك/محمود عبدالمقصود عبدالحافظ

عن محل بيع  125025برقم  25255220، قيد فى  205550555سامح عصام ناثان الياس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

م ناثان الياسمفروشات ، بجهة : بندر ديروط  شارع قنا تقسيم ابوجبل بملك/ عصا  

عن حظيره  125252برقم  25255222، قيد فى  015550555هاله صالح احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

بملك/ عبدالرحمن علي عبدالمجيد -البحريه -لتربيه المواشي ، بجهة : بني عديات   

عن تعبئه وتغليف  125231برقم  25255222، قيد فى  205550555مني جوده محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

بملك / عبدالكريم عبدالله عزيز -الجسر العمومي قبلي الموقف  -وبيع مواد غذائيه ، بجهة : الحمام   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

 125232برقم  25255235، قيد فى  205550555زينب عبدالسالم منصور محمد ناموس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

جهة : بنى عديات بنى عدى البحرية بملك/ احمد فرغلى عبدالعالعن بقالة ، ب  

عن مكتب  125222برقم  25255231، قيد فى  055550555حسن حداث زيدان محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

شارع الجمهوريه بملك / اميل الفي طناس قلته 122خدمات رجال اعمال )كتابه رسائل علميه( ، بجهة :   

عن  125401برقم  25255212، قيد فى  1555550555عصام مكرم عبدالظاهر عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 مكتب مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : عرب العوامر   بملك/  مكرم عبدالظاهر عبدالقادر

عن مكتب  125402برقم  25255212د فى ، قي 055550555صالح حسين محمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  460

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الحواتكة عزبة سعد بملك/ حنفى محمود ابراهيم صالح

عن بيع  125402برقم  25255212، قيد فى  205550555ايريني ابراهيم غبريال جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

(بملك/ اسامه ماهر عزيزوعماد عياد ميالد وناجي 1(بستار مول الكائن )12محل رقم ) -مالبس جاهزه ، بجهة : اسيوط الجديده 

 جاد الله

عن  125421برقم  25255212، قيد فى  055550555مصطفى كامل عبدالهادى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : المطيعة بملك/وحيد كامل عبدالهادى

عن حظيرة  111522برقم  21225255، قيد فى  205550555مصطفى محمود زكى ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 مواشى ، بجهة : جزيرة ساحل سليم بملك/ محمد نصار كامل ابوزيد

عن حظيرة  111522برقم  25255212، قيد فى  205550555مصطفى محمود زكى ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

احية / جزيرة ساحل سليم بملك / هانى محمود عمر عن نشاط محل بقالة بن 2512لسنة  4231مواشى ، بجهة : له محل مودع برقم 

 احمد

عن مكتب  125012برقم  25255223، قيد فى  055550555مصطفى عبدالله محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الفيما بملك/خالد حربى عبدالنعيم

عن ورشه لحام  125425برقم  25255223، قيد فى  205550555، رأس ماله ،  صباح كمال توفيق جاد  ، تاجر فرد  -  466

بملك /فرج وديع فرج حنا -كاوتش ، بجهة : التتاليه   

عن بيع اكسسوار  125011برقم  25255223، قيد فى  205550555خالد محفوظ حسن علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

ع الملك فيصل بملك/ سعيده عبدالمجيد حسينشار -محمول ، بجهة : ابراج القضاه   

عن حظيره  125022برقم  25255224، قيد فى  015550555فاطمه عيد مبارك غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

بملك/ حسن غانم مبارك -مواشي ، بجهة : رميح   

عن مكتب نقل  125033برقم  25255224يد فى ، ق 055550555احمد رمضان احمد جادالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 بضائع على عرباته وعربات الغير ، بجهة : بندر القوصية شارع مدرسه التجاره بملك/سعيد عبدالحميد حسين

عن محل بقالة ،  125020برقم  25255222، قيد فى  015550555فادى عصام ناثان الياس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  470

ديروط شارع قنا بملك/عصام ناثان الياس بجهة : بندر  

عن محل بيع  125025برقم  25255220، قيد فى  015550555قاسم عبدالرازق محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

بملك/ مصطفي عبدالرازق محمد -بني عدي عليو  -مواد غذائيه )بقاله( ، بجهة : بني عديات   

عن ورشه  125023برقم  25255222، قيد فى  015550555عان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم حليم لمعي سم -  472

بملك/ مايكل عادل ثابت -عزبه ويصا  -نجاره ، بجهة : منشيه ناصر   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيرة  125252برقم  25255222، قيد فى  015550555رمضان ثابت زكى صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

الشيخ عون الله  عرب الشيخ عون الله  بملك/ حسام ثابت ذكى صبره مواشى ، بجهة :  

عن محل بقاله  152320برقم  25255222، قيد فى  205550555محمد عبدالعليم على فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

بملك / سيد على فراج -بالجمله ، بجهة : المندره قبلى   

عن محل بقاله  152320برقم  25255222، قيد فى  205550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالعليم على فراج   -  475

فراج عن نشاط غسيل وتشحيم سيارات بناحيه المندره قبلى بملك سيد على 2512لسنه  2022بالجمله ، بجهة : له محل مودع برقم   

عن مخبز  125242برقم  25255235، قيد فى  550555205زينب عبد المالك ابو زيد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

بملك علي عبدالمالك ابوزيد علي -بلدي نصف الي ، بجهة : جزيره المعابده   

عن حظيرة  112423برقم  25255231، قيد فى  205550555طلعت كامل على عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

دالعزيز عبدالعزيزمواشى ، بجهة : تاسا بملك/كامل على عب  

عن حظيرة  112423برقم  25255231، قيد فى  205550555طلعت كامل على عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

الت اعمال مواشى ، بجهة : له محل بناحيه تاسا شقه بالدور التانى بملك/ كامل على عبدالعزيز عبدالعزيز عن نشاط  مكتب مقاو

15454 متكاملة مودع برقم  

عن بيع  125220برقم  25255231، قيد فى  015550555مصطفى محمد عبدالحليم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 قطع غيار سيارات ، بجهة : بندر ديروط شارع الطريق الدائرى بملك/محمود حلمى التقى محمود

عن  125412برقم  25255212، قيد فى  055550555،  عبدالله حماده يوسف عبدالوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  480

 توزيع مواد غذائية ، بجهة : شرق بملك/ حماده يوسف عبدالوارث

عن مكتب  125433برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد البدرى على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

ى على محمدمقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الزاوية بملك/ البدر  

 125445برقم  25255212، قيد فى  205550555هارون محمود عبدالعاطى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 عن بيع اعالف ، بجهة : المشايعة قبلى بملك/ محمود محمود عبدالعاطى عبدالرحمن

عن  125425برقم  25255212، قيد فى  015550555طلعت صالح لطفى تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 حظيرة مواشى ، بجهة : بنى عليج بملك/صالح لطفى تاوضروس

عن حظيرة  125420برقم  25255212، قيد فى  255550555ثروت عزيز يعقوب بسطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 مواشى ، بجهة : امشول بملك/ مدحت عزيز يعقوب بسطا

عن  125012برقم  25255223، قيد فى  015550555دالرحيم على الجزيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ياسر حافظ عب -  485

بملك ايمان عزت محمد احمد 22حظيرة مواشى ، بجهة : اسيوط الجديدة منطقة رجال االعمال المرحله االولى بئر رقم   

عن  125050برقم  25255223، قيد فى  205550555،  مصطفى عبدالمنعم جالل طه ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  486

 محل بيع حدايد وبويات ، بجهة : القصير عزبة يونس بملك/ سلوى محمد احمد

عن  125040برقم  25255224، قيد فى  015550555اسحق فاروق رزق الله تركي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

اروق رزق الله تركيبملك / امجد ف -مزرعه دواجن ، بجهة : صنبو   

عن مكتب  125022برقم  25255220، قيد فى  1555550555مصطفى جمال احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 مقاوالت واعمال متكاملة ، بجهة : بندر ابنوب عزبة زناتى بملك/ جمال احمد على

عن  125253برقم  25255222، قيد فى  1555550555  احمد عبدالصبور عبدالمنعم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  489

بملك/  عبدالصبور عبدالمنعم محمد -حظيره مواشي ، بجهة : القصير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيره مواشي  125214برقم  25255222، قيد فى  005550555وسام وحيد كمال عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  490

عمار احمد محمد، بجهة : شارع الشهيد مراد حفني خلف بملك/   

عن بيع  125224برقم  25255222، قيد فى  055550555مواصف حسين احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 وصيانه وتوريد وتركيب اجهزه اطفاء حريق ، بجهة : شارع القصر العيني امام المطافي بملك/ صالح الدين جابر محمد

عن محل  125241برقم  25255235، قيد فى  1555550555حنفي عبدالحميد محمد نظير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 بيع مواد غذائية )بقاله( ، بجهة : ديروط_مسارة_ بملك/عبدالحميد محمد نظير

عن بيع  125202برقم  25255235 ، قيد فى 205550555نجاتي علي ابراهيم عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 اسمده ومبيدات ، بجهة : منفلوط_بني عديات بملك/سيد عبدالرحيم احمد

عن حظيرة  125221برقم  25255235، قيد فى  015550555حسين راتب محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 مواشى ، بجهة : الحواتكة عزبة السالم بملك/ حماده راتب محمد

عن بيع زيوت  115242برقم  25255231، قيد فى  015550555عماد سيد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 وكاوتش ، بجهة : الزاوية بملك/ احمد على حسن مسعود

عن بيع زيوت  115242برقم  25255231، قيد فى  015550555عماد سيد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

لسنه  4522ش ، بجهة : له محل بناحيه الزاوية بملك/احمد على حسن مسعود عن نشاط محل بيع مواد غذائيه بقاله مودع وكاوت

2512 

عن محل بقاله ،  125400برقم  25255212، قيد فى  205550555هبه محمود على ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

محمدشارع رياض بملك/ مرزوقه سيد  2بجهة :   

عن مكتب  125402برقم  25255212، قيد فى  055550555انور مصطفي حسانين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 -: الوسطي  توريد وتوزيع مفروشات وادوات منزليه ومراتب وسجاد وادوات كهربائيه واجهزه كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة

 بملك/ مصطفي حسانين احمد

عن نجارة  125422برقم  25255212، قيد فى  205550555محمد عبدالرازق سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

د(  المنطقة الصناعية  بملك/ الغرفة التجارية المصرية باسيوط3تصنيع الخشب ، بجهة : بنى غالب رقم )  

عن حظيرة  125421برقم  25255212، قيد فى  550555015نيفين غانم عبدالغنى عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  500

 لتربية المواشى ، بجهة : المندرة قبلى   بملك/ عماد محمد محمد االمير محمد

عن حظيرة  125421برقم  25255212، قيد فى  015550555نيفين غانم عبدالغنى عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  501

محل بناحية المندره قبلى بملك/ عماد محمد محمد االمير عن نشاط حظيرة مواشى مقيد لتربية المواشى ، بجهة : كان له 

2525/3/10و اغلق فى2512/15/10افتتح فى112020برقم  

عن مكتب  125423برقم  25255212، قيد فى  255550555عنتر ابوالغيط محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  502

ئيه ، بجهة : منقباد بجوار كوبرى المساكن بملك/ عثمان محمد الطيب محمدتوريدات وتاجير مولدات كهربا  

عن حظيرة  125052برقم  25255223، قيد فى  1555550555اسامه محجوب احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  503

 لتربية الماشية ، بجهة : دير بصره   بملك/ محجوب احمد عمر

عن  125222برقم  25255231، قيد فى  015550555بدالشافي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماده عزت عبدالرحمن ع -  504

 حظيرة مواشي ، بجهة : ساحل سليم_النزلة المستجدة بملك/صالح عبدالرحمن عبدالشافي

ره عن حظي 125052برقم  25255223، قيد فى  015550555نعمات طلعت مصطفي احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  505

 مواشي ، بجهة : المندره قبلي بملك / احمد مصطفي احمد عطاالله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن  125022برقم  25255224، قيد فى  015550555جرجس عازر جرجس سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  506

 حظيرة مواشى ، بجهة : العزية  بملك/ عازر جرجس سليمان

عن محل  125021برقم  25255224، قيد فى  205550555، رأس ماله ،   محمود محمد عبدالفتاح احمد  ، تاجر فرد -  507

شارع النصر تقسيم البترول بملك/ محمد موسي علي12بيع عطاره ، بجهة :   

عن محل الوميتال  125032برقم  25255224، قيد فى  015550555سماح انور على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  508

ليم  شارع المطحن بملك/ مرفت على حسن، بجهة : بندر ساحل س  

عن  125042برقم  25255224، قيد فى  015550555همام رشدى حسب النبى بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  509

 معرض سيراميك ، بجهة : بندر ابنوب شارع بورسعيد بملك/حمدى رشدى حسب النبى

عن محل بيع مواد  125002برقم  25255220، قيد فى  205550555ه ،  والء فرج محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  510

 غذائيه )بقاله( ، بجهة : نزلة عبدالاله بملك/ شعبان جميل عبدالجواد

عن ورشه  125022برقم  25255220، قيد فى  205550555مدحت سمير غالى توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

: البورة بملك/ سمير غالى توفيق تشغيل اخشاب بالمحركات ، بجهة  

عن بقاله ،  125022برقم  25255222، قيد فى  205550555احمد حلمى عبدالعال محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 بجهة : الغنايم بحرى بملك/ ورثة كمال فتحى احمد

عن محل بيع  125022برقم  25255222قيد فى  ، 205550555ناديه احمد عبدالحفيظ جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 احذية ، بجهة : بنى غالب  بملك/ عماد رمضان جابر

عن محل بيع  125024برقم  25255220، قيد فى  005550555هناء علي محمود علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

بملك/ خليفه دردير محمد احمد -الشرقيه اجهزه كهربائيه وادوات منزليه فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة : المعابده   

عن مكتب نقل  125212برقم  25255222، قيد فى  1555550555عادل فتحي صديق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

بملك/ سعد فتحي صديق احمد -بحري البلد  -وشحن علي عرباته وعربات الغير ، بجهة : منقباد   

عن بيع مواد  125252برقم  25255222، قيد فى  205550555على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جالل عبدالفتاح راشد  -  516

 غذائية)بقالة( ، بجهة : المطيعة بملك/ روايح سيد قناوى حسن

عن  125210برقم  25255222، قيد فى  015550555محمود حجازى محمد على الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

الجمهورية بملك/ زينب محمد على -ية ، بجهة : بندر ديروط شارعتحضير فول وطعم  

عن حظيرة  125242برقم  25255235، قيد فى  015550555احمد رمضان عثمان خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 مواشى ، بجهة : المندره قبلى بملك/ رمضان عثمان خليل

عن ورشه  125225برقم  25255231، قيد فى  015550555د ، رأس ماله ،  نادي شفيق جرجس عبدالمالك  ، تاجر فر -  519

بملك/ يوسف نادي شفيق -تشغيل اخشاب ، بجهة : الحواتكه   

عن حظيرة  125032برقم  25255224، قيد فى  015550555فرح صادق جاب الله اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  520

 مواشى ، بجهة : العزية بملك/فرح صادق جاب الله اسكندر

عن محل بقاله  125004برقم  25255220، قيد فى  355550555منى احمد احمد عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 ، بجهة : بنى زيد   بوق  بملك/ قاسم ريان محمد

عن ورشة  125022برقم  25255222، قيد فى  205550555ناديه جالل احمد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 تشغيل اخشاب بمحركات ، بجهة : الواسطى بملك/ عادل ابراهيم عبدالبديع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن ورشة  125022برقم  25255222، قيد فى  205550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ناديه جالل احمد رفاعى  -  523

 تشغيل اخشاب بمحركات ، بجهة : كان لها محل بناحية مركز الفتح الواسطى

عن ورشة  125022برقم  25255222، قيد فى  205550555ناديه جالل احمد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

اهيم بمحركات ، بجهة : كان لها محل بناحية مركز الفتح الواسطى عن نشاط ورشة تشغيل اخشاب بملك/ ابرتشغيل اخشاب 

2552/22وقد اغلق فى  2555/2/3عبدالبديع افتتح فى   

عن مالبس  125022برقم  25255222، قيد فى  205550555محمود حسن محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

بملك/ احمد عرفه محمد-شارع الجيش صيدناوى  -2: اول اسيوط  جاهزة ، بجهة  

عن مالبس  125022برقم  25255222، قيد فى  205550555محمود حسن محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

بملك/ احمد عرفه محمد-شارع الجيش صيدناوى  -2جاهزة ، بجهة : اول اسيوط   

عن مطعم عام ،  114222برقم  25255222، قيد فى  205550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم سعد بكر جوده  ، -  527

 بجهة : شارع المساكن الشعبيه بملك/ محمود مصطفى نصر

عن مطعم عام ،  114222برقم  25255222، قيد فى  205550555اسالم سعد بكر جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

ئيه بايداع ر كائن بناحيه شارع العشرين برج االمل بملك/ سعد بكر جوده ونشاطه محل بيع اجهزه كهربابجهة : له محل رئيسي اخ

2512/0/2افتتح فى   2512لسنه 0422برقم  

عن حظيره  125215برقم  25255222، قيد فى  015550555هويدا عالم عبدالسميع عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

بملك/ محمود حسن عبدالحميد احمد -واتكه مواشي ، بجهة : الح  

عن حظيرة  125222برقم  25255222، قيد فى  015550555عيد مصطفى عيسى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  530

 مواشى ، بجهة : المدور بملك/محمد محمود عيسى

عن  125232برقم  25255235قيد فى ،  015550555ساميه هاشم عبدالعزيز فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 حظيرة مواشى ، بجهة : بندر القوصية غيط النعناع بملك/ناصر صابر حسين

عن محل جزارة ،  125244برقم  25255235، قيد فى  205550555نصر مكين عبدالله حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 بجهة : بنى عديات البحرية بملك/ مينا نعيم عبدالله

عن حظيره  125223برقم  25255235، قيد فى  3555550555عالء ابوغدير راتب شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

بملك / ابو غدير بملك / ابوغدير راتب شحاته -مواشى ، بجهة : المطيعه   

عن حظيره  125223برقم  35252552، قيد فى  3555550555عالء ابوغدير راتب شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

فى  مواشى ، بجهة : له محل بناحيه نزله باقور بملك / ابوغدير راتب شحاته ونشاطه مكتب مقاوالت واعمال متكامله افتتح

ابوتيج 12242ومقيد برقم  2512/2/20  

عن بيع مبيدات  522212برقم  25255231، قيد فى  205550555امل ماهر سليمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

يد عليزراعيه واسمده وتقاوي ، بجهة : ساحل سليم_بندر ساحل سليم_شارع متفرع من شارع الترعه الفاروقيه بملك/روضه س  

عن  125224برقم  25255231، قيد فى  015550555علي الغطريفي محمد عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

بملك/  الغطريفي محمد عبدالقادر -وسط البلد  -جهة : الزاويه حظيره لتربيه المواشي ، ب  

عن محل بقاله ،  125420برقم  25255223، قيد فى  205550555صبريه محمد على داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 بجهة : بندر منفلوط   شارع جسر ابومنديل حارة سعد الوحيشى   بملك/ يسريه احمد سليمان

عن مكتب  125024برقم  25255224، قيد فى  055550555محمد علي علي الدين اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

بملك/ بهاء علي علي الدين اسماعيل -مقاوالت انشاء وهدم واصالح واساسات ، بجهة : تاسا   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن بيع  125043برقم  25255224يد فى ، ق 015550555مصطفى محمد عبدالفتاح محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 مواد غذائيه )بقاله( ، بجهة : بندر القوصية شارع االمام مسلم بملك/ محمد عبدالفتاح محمد مصطفى

عن حظيلره  125022برقم  25255220، قيد فى  015550555مروان محمد علي عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  540

بملك/ محمد علي عبدالحافظ شاهين -وسط البلد  -ريفا لتربيه الواشي ، بجهة :   

عن حظيلره  125022برقم  25255220، قيد فى  015550555مروان محمد علي عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

بملك/ محمد علي عبدالحافظ شاهين -وسط البلد  -لتربيه الواشي ، بجهة : ريفا   

عن حظيره  125020برقم  25255222، قيد فى  015550555ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صفاء سيد اسماعيل ط -  542

بملك/ هاشم سيد اسماعيل -مواشي ، بجهة : الوسطي   

عن مكتب  125255برقم  25255222، قيد فى  055550555حماده احمد محمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

المطيعة بملك/ محمد احمد محمد موسى مقاوالت اعمال مكتاملة ، بجهة :  

عن محل  125213برقم  25255222، قيد فى  1055550555اشرف نعيم رشدي شمشون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

بملك / راعوث فرج جندي حنا -شارع صيدليه الدكتور عباس -بيع علف حيواني ، بجهة : العزيه  

عن حبوب  125232برقم  25255222، قيد فى  205550555اجر فرد ، رأس ماله ،  هشام عيسي عبدالعليم حسن  ، ت -  545

 واعالف ، بجهة : شارع االمام علي عزت جالل بملك/ جمال ناصر محمد

عن محل  125213برقم  25255222، قيد فى  1055550555اشرف نعيم رشدي شمشون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

وافتتح في 112524: كان له محل بناحيه العزيه بملك / نعيم رشدي شمشون جرجس بقيد رقم بيع علف حيواني ، بجهة 

2525/1/23واغلق في 2512/2/11  

عن مزرعه  125223برقم  25255222، قيد فى  1555550555الفت محمد خليفه عبدالمولي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

صطفي رمضان عبدالعزيزبملك / م -دواجن ، بجهة : المنشاه الكبري  

عن تعبئة وتغليف  125222برقم  25255222، قيد فى  015550555محمد محمود سيد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

 مواد غذائية ، بجهة : بنى مر بملك/ عاطف على فرغلى شحاته

عن مكتب  125245برقم  25255235، قيد فى  055550555عصام محمد خليفه ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : بندر ابنوب شارع الصفصافة بملك/ مصطفى محمد خليفه ابراهيم

عن مكتب  125242برقم  25255235قيد فى ،  055550555محمود سعد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  550

وب مقاوالت اعمال متكامله وتوريدات)ادوات كهربائيه/ توريدات حكومية/ قطع غيار سيارات/ مواد غذائيه( ، بجهة : بندر ابن

 شارع حماد متفرع من التحرير بملك/ احمد سعد على احمد

عن حظيره  125201برقم  25255235، قيد فى  555505554فهد حامد ابوزيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 لتربيه المواشي ، بجهة : القوصيه_الشيخ عون الله بملك/حامد ابوزيد محمود

عن محل  125224برقم  25255231، قيد فى  205550555هدي مصطفي محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

ملك/ عبدالحكيم ومحمداشرف ثابتمالبس جاهزه ، بجهة : شارع يسري راغب ب  

عن  125223برقم  25255231، قيد فى  015550555عبدالله محمود عبدالعال منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

بملك/ مختار محمود عبدالعال -حظيره مواشي ، بجهة : المطيعه   

عن مكتب  125225برقم  25255231، قيد فى  550555055محمود عبدالنبي عثمان عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : شارع الحريه بملك/ بلبل رمضان عثمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن  125420برقم  25255212، قيد فى  015550555مصطفى رمضان سليمان عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

فه عبدالرحيممحل بقاله ، بجهة : البورة  بملك/ رجب خلي  

عن محل بيع علف  112325برقم  25255212، قيد فى  015550555امير عادل عدلى دبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 حيوانى ، بجهة : العزيه بملك / هشام عادل عدلى

عن محل بيع علف  112325برقم  25255212، قيد فى  015550555امير عادل عدلى دبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

عن نشاط حظيرة مواشى بناحية / العزية بملك/ هشام عادل عدلى دبس 2512لسنة  2312حيوانى ، بجهة : له محل مودع برقم   

عن محل  125432برقم  25255212، قيد فى  205550555سعد حمدي عبدالقادر سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  558

بحري بملك/ عاطف عبدالموجود ابوزيد -شايعه بيع الومنتال ، بجهة : الم  

عن محل بيع  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555سامح عبدالمالك ملك حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 اجهزه كهربائية)فيما عدا الكمبيوتر( ، بجهة : بندر القوصية  شارع خالد ابن الوليد بملك/ عزت عبدالمالك ملك

عن محل  125421برقم  25255223، قيد فى  205550555جمال علي عبدالمعتمد صاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  560

بملك / وليد جمال مختار -بيع اكسسوار محمول ، بجهة : شارع الجمهوريه   

عن  125014م برق 25255223، قيد فى  055550555عبدالراضى حسن محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : اول اسيوط شارع مصنع سيد بجوار مخزن البوتاجاز بملك/منصور صالح محمد عبدالله

عن  125020برقم  25255220، قيد فى  1555550555صباح منصور عبدالوهاب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

ختار عباس احمدبملك/ م -حظيره مواشي ، بجهة : جمريس   

عن محل مواد  125012برقم  25255223، قيد فى  015550555محمد ذكريا فالح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 غذائيه )بقاله( ، بجهة : عرب الجهمة بملك/ سلمين عبدالسالم عبدالله

عن حظيره  125023برقم  25255220 ، قيد فى 015550555محمد حمدي عرب مرسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

بملك/ حمدي عرب مرسي -مواشي ، بجهة : الحواتكه   

عن مزرعة  125251برقم  25255222، قيد فى  015550555فرج فلتاوس مسعد فلتس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 دواجن ، بجهة : بندر ديروط الطريق الدائرى بملك تاودرس يواقين حنا

عن بيع  125222برقم  25255222، قيد فى  055550555عبدالصابر حسين حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كوثر  -  566

 ادوات منزليه ، بجهة : العصارة بملك/حسين جمال صابر

عن حظيرة  125225برقم  25255235، قيد فى  015550555حسن على عبدالسالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

جهة : التتالية بملك/على عبدالسالم احمدمواشى ، ب  

عن حظيره  125200برقم  25255235، قيد فى  015550555صباح عبدالعظيم سعد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

بملك/ مصطفي سيد حسن -مواشي ، بجهة : جزيره الحواتكه   

عن محل  125205برقم  25255235، قيد فى  205550555 ايمان عبدالكريم محمد فرغلي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  569

 بقاله ، بجهة : الغنايم_المشايعه_قبلي_بملك/عصام عبدالرؤف محمود فرغلي

عن محل  125205برقم  25255235، قيد فى  205550555ايمان عبدالكريم محمد فرغلي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  570

بلي_بملك/عصام عبدالرؤف محمود فرغليبقاله ، بجهة : الغنايم_المشايعه_ق  

عن ادوات  125222برقم  25255231، قيد فى  355550555سعديه عبدالرازق خليل حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 مدرسيه ، بجهة : تاسا بملك/ مجلس ومدينه ساحل سليم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيره  125222برقم  25255231، قيد فى  055520555محمد احمد رمضان عبدالباقي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

بملك / احمد رمضان عبدالباقي -مواشي ، بجهة : ابوخليل   

عن حظيرة  125413برقم  25255212، قيد فى  015550555محمود سامى حسن عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

د حسينلتربية المواشى ، بجهة : تاسا بملك/ سامى حسن عبدالحمي  

عن محل بقاله  125412برقم  25255212، قيد فى  205550555صفاء صدقي حسن فريجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

بملك/ رافت حسين هاشم -، بجهة : شطب  

عن محل بقاله  125412برقم  25255212، قيد فى  205550555صفاء صدقي حسن فريجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 2550/1/4واغلق فى  2552/1/22بجهة : كان لها محل بناحية شطب بملك رافت حسين هاشم ونشاطه حدايد وبويات  افتتح فى ، 

 وقد الغي لالستغناء عنه

عن محل بقاله  125412برقم  25255212، قيد فى  205550555صفاء صدقي حسن فريجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

ساخنه افتتح ل رئيسي اخر كائن بناحيه شطب بملك/ رافت حسين ونشاطه محل تحضير وبيع مشروبات بارده و، بجهة : كان لها مح

أسيوط 20214ومقيد برقم 2552/4/12واغلق فى  2552/1/22فى   

عن تعبئه مواد  125422برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد محمد حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

ئيه ، بجهة : بنى شقير بملك/احمد محمد حسن محمدغذا  

عن محل بيع  125420برقم  25255212، قيد فى  355550555سمر بيومى احمد بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  578

 مالبس جاهزه ، بجهة : شارع بورسعيد سنتر سيدى جالل بملك/ مصطفى عبدالنبى احمد

عن حظيرة  125045برقم  25255224، قيد فى  455550555حماده فتحى تامر مشعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 مواشى ، بجهة : االنصار بملك/ فتحى تامر مشعال

عن  125024برقم  25255220، قيد فى  205550555عبدالناصر شاكر سيد محمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  580

بملك/ سحر جابر متولي -شه نجاره يدوي ، بجهة : ريفا ور  

عن تصدير  113024برقم  25255222، قيد فى  055550555حسين على عوض الله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

ض الله ، بجهة : عزبه االسيوطى بملك/ رمضان على عو 2من المجموعه  12والفقرة  32حاصالت زراعيه فيما عدا المجموعه 

 حسن

عن تصدير  113024برقم  25255222، قيد فى  055550555حسين على عوض الله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

، بجهة : له محل رئيسي اخر كائن بناحيه عزبه االسيوطى  2من المجموعه  12والفقرة  32حاصالت زراعيه فيما عدا المجموعه 

أسيوط بايداع  113024م ومقيد برقم2512/2/11ه حظيره لتربيه وبيع الماشيه افتتح فى بملك/ رمضان على عبدالله ونشاط

2512لسنه 1012برقم  

عن مقاوالت  125003برقم  25255220، قيد فى  055550555محمد حمدى عبدالقادر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

فايزه عبدالرحمن عبدالعال اعمال متكاملة ، بجهة : المعصره منشية المعصرة  بملك/  

عن مكتب  125025برقم  25255222، قيد فى  205550555عبدالفتاح محمد يونس ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 وخردوات فيما عدا تصوير المستندات ، بجهة : غرب بملك/ كريمه عبدالمتجلى عامر

عن حظيرة  125252برقم  25255222، قيد فى  015550555س ماله ،  عال عبدالمنعم حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأ -  585

 مواشى ، بجهة : المندره قبلى بملك/ صابر ابراهيم خليفة

عن  125222برقم  25255222، قيد فى  215550555مصطفى عبدالسالم فرغلى عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

وط شارع خالد ابن الوليد عزبة الورد بملك/ عواطف فتحى محمدجرش وتقشير الحبوب ، بجهة : بندر منفل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن حظيرة  125232برقم  25255235، قيد فى  015550555عاشور سعد حامد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 مواشي ، بجهة : القوصيه_بندر القوصيه_شارع غيط النعناع بملك/علي سعد حامد

عن مكتب  125240برقم  25255235، قيد فى  055550555حيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد رجب محمد عبدالر -  588

بملك/ محمود رجب محمد -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الغربيه   

عن حظيره  125203برقم  25255235، قيد فى  015550555محمد سيد محمد عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

بملك / علي سيد محمد عبدالعظيم -هة : المندره قبلي مواشي ، بج  

عن بيع لعب  152152برقم  25255231، قيد فى  205550555محمد فتحى محمد فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  590

شارع محمد على مكارم بملك/جمال احمد سيد محمد 22اطفال ، بجهة :   

عن بيع لعب  152152برقم  25255231، قيد فى  205550555، رأس ماله ،   محمد فتحى محمد فرغلى  ، تاجر فرد -  591

2211اطفال ، بجهة : له محل بناحيه شارع الشهيد محمد على مكارم بملك/بدريه سويفى جادالرب عن نشاط مكتبه مودع برقم   

عن  125223برقم  25255231ى ، قيد ف 015550555عيد صالح عبد البديع عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 ورشه حداده ، بجهة : ديروط_كودية االسالم بملك/محمد حسن عبدالبصير

عن بيع  125414برقم  25255212، قيد فى  205550555مايكل عاطف ثابت سعدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

ابقا( بملك/ شنوده كريم كامل شنبرمستلزمات خياطه ، بجهة : اول اسيوط شارع سعيد حسين ثابت)البركة س  

عن محل بيع  125444برقم  25255212، قيد فى  015550555اسالم احمد ابراهيم حيدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

 اكسسوار محمول ، بجهة : شارع مدرسة التجارة بملك/ قنديل محمد سليمان

عن محل بيع  125444برقم  25255212، قيد فى  015550555ماله ،  اسالم احمد ابراهيم حيدر  ، تاجر فرد ، رأس  -  595

عن نشاط / محل بيع اكسسوار محمول بالقطاعى بناحية /  2512لسنة  1232اكسسوار محمول ، بجهة : كان له محل مودع برقم 

 شارع مدرسة التجارة بملك/ قنديل محمد سليمان

عن مكتب  125402برقم  25255212، قيد فى  0555550555رأس ماله ،  محمود يونس حسين عبدالله  ، تاجر فرد ،  -  596

 توزيع منظفات ، بجهة : المناه الكبرى بملك/ يونس حسين عبدالله

عن محل بيع اجهزة  125432برقم  25255212، قيد فى  205550555احمد سيد همام محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

تر ( ، بجهة : المشايعة قبلى بملك/ سيد همام محمد عبدالعزيزكهربائيه )فيما عدا الكمبيو  

عن حظيرة  125420برقم  25255212، قيد فى  015550555حسام مصطفى محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 مواشى ، بجهة : بصره بملك/ مصطفى محمد حسن

عن  125422برقم  25255212، قيد فى  255550555ه ،  محمد جاد الكريم شحات شحاته  ، تاجر فرد ، رأس مال -  599

 حظيرة مواشى ، بجهة : المندره بحرى بملك/ محمود جادالكريم شحات

عن حظيرة  1235242برقم  25255235، قيد فى  015550555احمد رمضان عثمان خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  600

مان خليلمواشى ، بجهة : المندرة قبلى بملك/ رمضان عث  

عن  125422برقم  25255212، قيد فى  255550555محمد جاد الكريم شحات شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  601

 حظيرة مواشى ، بجهة : المندره بحرى بملك/ محمود جادالكريم شحات

عن حظيرة  125422برقم  23252552، قيد فى  205550555عثمان حسن ابوالحسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  602

 مواشى ، بجهة : بنى شقير طميه بملك/ محمد مسعود محمد

عن  125422برقم  25255223، قيد فى  015550555عرفان عبدالشافي همام عرفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  603

 تحضير مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : شارع بورسعيد بملك/ احمد محمد موس امبابي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

عن  125023برقم  25255224، قيد فى  015550555عيون مصطفي عبدالقادر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  604

بملك/ عيون مصطفي عبدالقادر -حظيره مواشي ، بجهة : عرب التتاليه   

عن محل تعبئه  125022برقم  25255224، قيد فى  205550555احمد جالل احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  605

 وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : شارع الوحده الزراعيه بملك/ شعبان كامل عطا

عن محل بيع  125032برقم  25255224، قيد فى  205550555خميس حسن علي عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  606

ثمانبملك/ علي حسن علي ع -شارع عثمان بن عفان  -ادوات صحيه ، بجهة : الزاويه   

عن حظير  125042برقم  25255224، قيد فى  015550555حسام حسن فتحي  معتوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  607

بملك/ ابو الغيط عبدالسالم عبدالسميع -لتربيه المواشي ، بجهة : جرف سرحان   

عن مكتب  125022برقم  25255222، قيد فى  1555550555عبدالله محمد احمد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  608

بملك/ مصطفي محمد احمد-مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : نزله بالل   

عن محل بيع  125212برقم  25255222، قيد فى  205550555محمود محمد حسين خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  609

 مفروشات ، بجهة : بندر ساحل سليم  شارع التامينات  بملك/اسامه احمد محمد

عن حظيرة  125202برقم  25255235، قيد فى  015550555رجب فالح داخلي عقيلي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  610

 مواشي ، بجهة : القوصيه_االنصار بملك/حامد فالح داخلي

عن مكتب  125222برقم  25255231، قيد فى  0555550555مار سيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هيثم ع -  611

ان سيد حسين مقاوالت نقل وشحن وتوريد بضائع علي عربات الغير ، بجهة : منفلوط _بندر منفلوط_شارع بورسعيد بملك/رضو

 محمد

عن مزرعه  125222برقم  25255231، قيد فى  015550555،   عليه عثمان شحاته عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  612

 دواجن ، بجهة : ديروط_بني يحيي_بحري_بملك/شجيع فتحي عبدالفتاح رستم

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البشرية والبيطرية والبيولوجية والمطهراتماجد رأفت صادق ابراهيم وشريكه   شركة  ،   تجارة وتوزيع االدوية  -  1

كل ماسبق لدى  والمستلزمات الطبيه والمبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالجهزة التعويضية وتصنيع

 ، عن تجارة وتوزيع االدوية البشرية والبيطرية 125224برقم  25255252،قيدت فى  055550555الغير  ،رأس مالها   

ة التعويضية والبيولوجية والمطهرات والمستلزمات الطبيه والمبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالجهز

المعلمين بملك / صابر احمد عبدالحافظ 2شارع  100وتصنيع كل ماسبق لدى الغير ، بجهة : عقار   

،قيدت فى  205550555البس جاهزه بالتجزئه   ،رأس مالها   سيحه لمعى صالح عطا الله وشركاه   شركة  ،   بيع م -  2

شارع النور واالمل خلف بنك فيصل االسالمى بملك /  2، عن بيع مالبس جاهزه بالتجزئه ، بجهة :  125122برقم  25255250

 ورده محمد بدوى

برقم  25255222،قيدت فى  05550555شركه سعديه اسحق متى وشركائه   شركة  ،  محل مالبس جاهزة  ،رأس مالها    -  3

يوليو بملك/ شهدى صابر مكس وكميل عطا عطالله 22، عن محل مالبس جاهزة ، بجهة : شارع  125220  

،قيدت فى  255550555عبدالله احمد حمد رمضان وشريكه   شركة  ،  محل بيع اطارات وبطاريات  ،رأس مالها    -  4

رات وبطاريات ، بجهة : شارع بورسعيد بملك/ احمد محمد محمد، عن محل بيع اطا 125220برقم  25255252  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    25255254، وفى تاريخ    151042اجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عبدالكريم عبدالحميد حسين محمد  ،  ت   - 1

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب    25255254، وفى تاريخ    22144عبدالموجود محمد عبدالموجود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

لوفاهالسجل  تم الغاء القيد ل  

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    25255254، وفى تاريخ    22020منال نبيل زكى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 القيد وذلك للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    25255250، وفى تاريخ    22502وائل سيد محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

القيد لترك النشاطالغاء   

تم محو/شطب السجل  تم    25255250، وفى تاريخ    112322مفيد ملك جندى ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 الغاء القيد لترك النشاط

شطب السجل  تم محو/   25255250، وفى تاريخ    111221ابانوب عادل سعيد عجيب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    25255252، وفى تاريخ    22033علي محمد علي بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 القيد وذلك للوفاه

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    112232البدري صالح عبدالجليل محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    115312محمود عبدالرحيم خلف احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط السجل   

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    154205حمدى فاروق سعيد عبدالسيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط 2525لسنه 2052السجل  تم الغاء القيد المودع برقم  

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    114232لدين حسن سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ممدوح سعدا   - 11

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    112222ثريا محمد اسماعيل ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط السجل  تم الغاء القيد  
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تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    111002احمد حسن صالح شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل     52522525، وفى تاريخ    152425ميالد سمير غالى توفيق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم    25255252، وفى تاريخ    152425ميالد سمير غالى توفيق بوالية والده الطبيعية  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    152120خضر سيد عبدالمالك عبدالاله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

محو/شطب السجل  تم   25255252، وفى تاريخ    112515هشام رفعت محمد حسنين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

تم الغاء القيد لترك النشاط   

تم محو/شطب السجل    25255252، وفى تاريخ    23022رانيا رفعت الفونس تادرس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

تم الغاء الفرع وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط   

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    110223قيده برقم : معتز حسن ابوالمعالى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق    - 19

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط و االستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255215، وفى تاريخ    112022جابر جمعه محمد عبدالبر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

ه للنشاطتم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وترك   

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    112325عفاف مصطفى محمد جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

ب تم محو/شط   25255215، وفى تاريخ    153320ايناس جابر عبدالمجيد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    03220حليمه ابراهيم حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    112525سبق قيده برقم :   حمدى راضى عبدالرحمن سيد  ،  تاجر فرد  ،   - 24

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب السجل    25255215، وفى تاريخ    153222مينا مجاهد مهنى جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

عنه وتركه للنشاطتم الغاء القيد وذلك لالستغناء    

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    113122رضا عبدالنبى هيبه ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255215تاريخ  ، وفى   152335ايمن زكريا ونى عبدالمالك  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 السجل  الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    112124محمود علي عبدالرحيم محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    23332ده برقم : طلعت لطيف بطرس فرج الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قي   - 29

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط
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تم محو/شطب السجل    25255211، وفى تاريخ    22252احمد محمد احمد عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

تم الغاء القيد لترك  النشاط   

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    154122صام جرجس يعقوب جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ع   - 31

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل    25255211، وفى تاريخ    152225اشرف حسين محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

ترك النشاط واالستغناء عنهتم الغاء القيد  ل   

تم محو/شطب السجل  تم    25255211، وفى تاريخ    22422لحظي رياض حنا سعيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 الغاء القيد لترك النشاط

حو/شطب السجل  تم تم م   25255211، وفى تاريخ    112235مجدى احمد حسين سيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    153224منتصر موريس سركيس مقار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    152222قم : حسن عبدالرحمن عثمان محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده بر   - 36

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255213، وفى تاريخ    115322حسام صالح نصار سماحه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

تم الغاء القيد لترك النشاط   

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    111224محمود محمد يوسف رفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم    25255213، وفى تاريخ    152120سمر عبدالناصر عبدالرحمن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 39

تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط  محو/شطب السجل  

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    22132صباح زعويله عبدالعزيز عبدالحليم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    110232يده برقم : ممدوح سيد عبدالحميد عبدالرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق ق   - 41

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

، وفى    03212 كليفالند لالستيراد والتصدير لصاحبها د/ وجيه عزيز عبدالمسيح جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   - 42

وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاطتم محو/شطب السجل  تم الغاء القيد    25255213تاريخ   

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    111442وحيد جمال على موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

 تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل  وقد    13252552، وفى تاريخ    22202انعام محمود سالم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

 الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    153322شنودة بهاء رمزى حكيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 45

 تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    21021رقم : فتحيه محمد سيد عبدالجليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب   - 46

 تم الغاء القيد لترك النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    150523مصطفى محمد على صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 47

تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط   

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    22520محمود زناتي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  سميره حمزه   - 48

تم الغاء القيد لترك النشاط   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    113145عمر محمد سيد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 49

شاطتم الغاء القيد لترك الن  

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    21422اشرف رجب مصطفى سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    152242ياسر جالل حسين ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

م الغاء القيد لترك النشاطت   

تم محو/شطب السجل  تم    25255212، وفى تاريخ    22222امل حسين سيد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

 الغاء القيد لترك النشاط

و/شطب السجل  تم مح   25255212، وفى تاريخ    150222فوزى الفى نصر مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

 تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    112234فتحيه طلعت محمد علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 54

 تم الغاء القيد لترك النشاط  واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255212، وفى تاريخ    112443سبق قيده برقم :  محمود ربيع سيد احمد  ،  تاجر فرد  ،    - 55

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255212، وفى تاريخ    112010يمن فؤاد خليفه سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

 الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل  تم    25255212، وفى تاريخ    112024د محمد مكرم كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : احم   - 57

 الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    112242عيد بشاى عبدالمالك حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

ترك النشاطتم الغاء القيد ل  

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    112222كامل احمد كامل مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 59

تم الغاء القيد لترك النشاط   

ل  تم محو/شطب السج   25255212، وفى تاريخ    110222احمد ثابت محمود خلف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

 تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    111220احمد بكر عبدالجليل ابوبكر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 61

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    22222قيده برقم :  رومانى عادل اسحق سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبق   - 62

 تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    25021عبير رمضان شحاته حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   
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 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    42212شكرى شاكر غبريال مسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 64

تم الغاء  القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   

/شطب السجل تم محو   25255223، وفى تاريخ    21012محمود سيد محمد عبدالمجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 65

تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب السجل  تم    25255223، وفى تاريخ    150225عالء احمد سيد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 66

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    25255223، وفى تاريخ    22425عطا هالل جيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 67

 القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    152102قرين جندى قرين دويس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 68

الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه تم  

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    03220كريمه عبدالمتجلى عامر عيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 69

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255223، وفى تاريخ    23222:  محمد حامد رمضان محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 70

تم الغاء القيد للوفاة   

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    25255223، وفى تاريخ    25224نانسى ظريف فهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 71

 القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    25323تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : جورج عاطف وهبه عبدالسيد  ،     - 72

 السجل  تم الغاء الفرع وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب السجل  تم    25255224، وفى تاريخ    22344باسم مكرم لبيب منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 73

لنشاط واالستغناء عنهالغاء القيد لترك ا  

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    112022رجب فرغلى عويس فرغلى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 74

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم    25255224تاريخ ، وفى    152154رفعت فرغلى مصطفى على الشلح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 75

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم    25255224، وفى تاريخ    111222عبدالعزيز صابر عبدالمالك عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 76

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل  تم    25255224، وفى تاريخ    114222سبق قيده برقم :  مسلم فتحى محمد سيد  ،  تاجر فرد  ،    - 77

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255224، وفى تاريخ    113222عماد فكرى نصيف شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 78

ء عنهتم الغاء القيد لترك النشاط واالستغنا   

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    151212احمد محمد دسوقي احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 79

 تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب    25255224 ، وفى تاريخ   22422عبدالغنى عبدالبديع عبدالغنى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 80

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه  للنشاط
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تم    25255224، وفى تاريخ    112132عبدالناصر عاشور شعبان عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 81

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255224، وفى تاريخ    152225سعد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  محمد رزق   - 82

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255224، وفى تاريخ    153155شادية احمد على حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 83

قيد لترك النشاط واالستغناء عنهالغاء ال  

تم محو/شطب السجل  تم    25255224، وفى تاريخ    24202ياسر احمد قطب احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 84

 الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    52202525، وفى تاريخ    112112مصطفى محمد عبدالولى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 85

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    110353خلف حسب الله محمد خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 86

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    112002سم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : اسراء خالد عبدالوهاب قا   - 87

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    112142اسالم محمد جالل عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 88

ذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاطتم الغاء القيد و  

تم محو/شطب السجل  تم    25255220، وفى تاريخ    154222خالد على فرغلى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 89

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    151412رؤيات محمود عبدالاله همام  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 90

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    152105جانيت صليب عبدالمالك غبريال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 91

 السجل  تم الغاء القيد وذلك لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    22222عاطف عبدالنظير محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 92

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

م محو/شطب ت   25255220، وفى تاريخ    22522عبدالفتاح عبدالنعيم عبدالحافظ حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 93

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255220، وفى تاريخ    22123جالل محمد محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 94

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    152222جماالت فايز زخارى مخايل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 95

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

حو/شطب تم م   25255222، وفى تاريخ    113545صفاء فتحى حسن حسن مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 96

 السجل  تم الغاء القيد واالستغناء عنه لترك النشاط بناء علبى طلب من غرفة الجيزة التجارية

تم محو/شطب السجل    25255222، وفى تاريخ    22224فريال عبدالمجيد حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 97

تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   
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 تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

سجل  تم تم محو/شطب ال   25255222، وفى تاريخ    23320مايكل رافت نعيم حكيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 99

 الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    23412سامى محمود حسن على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 100

2525لسنه  2220الغاء الفرع بالتاشير رقم   

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    24254برقم : رمضان عبدالحفيظ عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده    - 101

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم    25255222، وفى تاريخ    112233بطرس رفعت صموئيل اقالديوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 102

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255222، وفى تاريخ    110212شادى سامى بولس بشاره  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 103

تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   

و/شطب تم مح   25255222، وفى تاريخ    112224وليد عبدالسالم سعد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 104

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم    25255222، وفى تاريخ    21025ابتسام عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 105

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    150004تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   احمد فؤاد مصطفى عسران  ،   - 106

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    24333محمد سيد راتب عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 107

2525لسنه  2242الغاء الفرع بالتاشير رقم   

تم محو/شطب السجل    25255222، وفى تاريخ    112125عصام احمد حسن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 108

تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    22205محمود سيد محمد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 109

لتركه واالستغاء عته2525لسنه  2550الغاء القيد بموجب التاشير رقم   

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    112000صالح سالم محمد علوان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 110

تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    152223ح سيد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : مصطفى صال   - 111

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم    25255235، وفى تاريخ    22252محمود عبدالرؤوف محمود فرغلي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 112

م الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنهمحو/شطب السجل  ت  

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    21301بخيته محمد احمد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 113

تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    152100:  سناء مصطفى فرغلى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 114

تم الغاء القيد لتركه واالستغناء عنه 2222السجل  بموجب التاشير رقم   
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تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    112112اسحق رمزى فيليمون عوزه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 115

ستغناء عنهالسجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واال  

تم    25255235، وفى تاريخ    152250رمضان عبدالمجيد عبدالظاهر ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 116

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255235ى تاريخ ، وف   22225محمد صديق عبدالراشد عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 117

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    42221سمير واصف اخنوخ جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 118

 السجل  تم الغاء القيد للوفاة

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    112214سبق قيده برقم : حمدى ماهر عطيه حنا  ،  تاجر فرد  ،     - 119

 تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    20253فاطمة  عبدالواحد سيد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 120

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    03255عايشة احمد محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 121

 تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    110252محفوظ محمد محفوظ محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 122

لقيد لترك النشاطالسجل  تم الغاء ا  

تم محو/شطب السجل    25255231، وفى تاريخ    24543محمد عبدالغنى على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 123

تم الغاء القيد للوفاة صاحب السجل   

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    152252احمد محمد احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 124

 تم الغاء القيد لترك النشاط

تم محو/شطب السجل    25255231، وفى تاريخ    150255احمد حسنين احمد سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 125

غاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنهتم ال   

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    24211انعام احمد مصطفى قاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 126

 تم الغاء القيد للوفاه

تم محو/شطب    25255231اريخ ، وفى ت   112222تهامى عبدالحليم محمد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 127

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    115242محمد فتحى محمد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 128

 السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   153143فرج على حسين طايع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   110223قيده برقم جمال عبدالناصر سالم محمد  تاجر فرد ،، سبق  -  2

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   152020سامية سامى نجيب ولعان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  005550555لمال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ا   

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   22224احمد عبدالله تمام علي احمد الخطيب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   114225د ،، سبق قيده برقم محمد بخيت عبدالقادر احمد  تاجر فر -  5

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   152243محمد عبدالرسول فرغلى احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  015550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   وصف التأشير:   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   152244سيد محمود سيد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   112222،، سبق قيده برقم  محمد احمد عبدالمنعم محمد  تاجر فرد -  8

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   22041جمال شفيق غالى عبدالمالك حنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  1555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   وصف التأشير:   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   111322خالد محمد دياب ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   22332اجر فرد ،، سبق قيده برقم ايهاب سمير داود بسخرون  ت -  11

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255252وفي تاريخ ،   152514عارف معروف احمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  015550555ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشي   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   24222مصطفى عيسى محمد بدوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   21423تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ايمن عبدالحكيم احمد عثمان   -  14

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   112202محمد محمد عبدالعال سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  1555550555ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأش   

تم تعديل رأس المال ,   25255252وفي تاريخ ،   21223سامى مترى ميخائيل جرجس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   24222جر فرد ،، سبق قيده برقم مصطفى عيسى محمد بدوى  تا -  17

جنيه  0550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   112222جمال محمد محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  1055550555عديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   ت   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل رأس المال ,   25255252وفي تاريخ ،   111301مصطفى عمادالدين عثمان احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   152232اجر فرد ،، سبق قيده برقم احمد حامد احمد اسماعيل  ت -  20

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   150012على رجب عيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل رأس المال , وصف تم تعدي  25255252وفي تاريخ ،   125521عيد حسين محمد حسانين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   112422على احمد على سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   112124حمد احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عماد م -  24

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

لمال , وصف تم تعديل رأس ا  25255252وفي تاريخ ،   112221عمرو عامر احمد سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   22251سامح ثروت فريج جيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   152250عيد شحاته  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ايهاب سعد س -  27

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وصف  تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ ،   112222انور ويصا نعنوش حكيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   112214عاطف ويصا نعنوش حكيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   110222جيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  رومانى ناصف نصيف -  30

جنيه  2055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   114543محمد خالد احمد سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   150545ضياء الدين محمد حماد زيدان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  155555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   112222ضى صادق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم هيثم اديب را -  33

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل , تم تعديل رأس الما  25255215وفي تاريخ ،   125140لملوم مرسى عبدالظاهر موسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  1515550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   155522هبه زينهم محمد سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   20222عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم على حسن محمد  -  36

جنيه  15555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

لمال , تم تعديل رأس ا  25255211وفي تاريخ ،   24102حفنى سيد عبدالوهاب عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

جنيه  2055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   112245شريف عزت عباس عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   20222راهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم جمال اب -  39

جنيه  15555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

رأس المال , وصف تم تعديل   25255211وفي تاريخ ،   110345ماريان يحيا شاكر امير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   152202احمد حماده احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   115224هانم صبرى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  اشرقت -  42

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل , وصف تم تعديل رأس الما  25255212وفي تاريخ ،   24322سيد مرسي محمد مرسي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   112222كريم عايد عبده بولس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   155224م حبيب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم مينا اكرم فهي -  45

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

, تم تعديل رأس المال   25255213وفي تاريخ ،   112212غريب محمد عبدالغني محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   115302مايكل خليفه جورجيوس يقين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  47

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   111011عباس محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم حسين احمد  -  48

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وصف تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   22021صالحه سيد عثمان احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   22222حسام احمد محمد عجمى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  50

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22220جمال محمد سيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , تم   25255212وفي تاريخ ،   22422سلوى تاوضروس شفيق دميان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  005550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   150222فوزى ألفى نصر مسعود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  53

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   112032صابر قطب محمد نصر سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   55212252وفي تاريخ ،   110220محمود عبدالنعيم عبدالاله عبدالنعيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

جنيه  205550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   112422منتصر عبدالجابر على شحاته  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  56

جنيه  550155505وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   150222فوزى الفى نصر مسعود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  57

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212خ ، وفي تاري  112121ايمن حسن عبدالحفيظ عبدالرسول  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

جنيه  2555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22222رشاد مكين شمشون جرجس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

جنيه  055521555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   112422شيماء نادى سيد رجب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25521225وفي تاريخ ،   150422مينا خالف راشد سراوله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255212وفي تاريخ ،   112344نسرين جمال عبدالناصر محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

جنيه  5555055520المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   152324محمود مختار عثمان على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  63

جنيه  005550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212 وفي تاريخ ،  112223حسن عمر محمد يوسف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل   25255212وفي تاريخ ،   152224العميد لبيع االجهزه الكهربائيه وقطع غيارها  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

جنيه  0555550555صبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   152224محمد السيد محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  66

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   522251محمد حمزاوى عيد حامد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   112242احمد حسين احمد حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

جنيه  205550555أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   110522رومانى ايوب سعد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  69

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   152022قم هدى على شرف الدين عبدالمجيد  تاجر فرد ،، سبق قيده بر -  70

جنيه  255550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   154322مينا رمسيس ينى اسكندر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  015550555يصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ل   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   24124شريف محمد توفيق محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   151200رقم مصطفى محمد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده ب -  73

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   20542عبدالكريم احمد ضيف محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  74

جنيه  35555550555ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   20542عبدالكريم احمد ضيف محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  75

جنيه  35555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22222قيده برقم هشام حسنى عبدالرحيم على  تاجر فرد ،، سبق  -  76

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   154522منى كمال قمحاوى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  77

جنيه  205550555لمال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ا   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22220نجالء يوسف يسين احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  78

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22220نجالء يوسف ياسين احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  79

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , وصف تم   25255212وفي تاريخ ،   152104رمضان محمد عثمان سعد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  80

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   112234ابراهيم خليل واصف جرجس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  81

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   20141صالح امير على صالح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  82

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

رأس المال ,  تم تعديل  25255212وفي تاريخ ،   112422ايهاب صالح سويف محفوظ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  83

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255212وفي تاريخ ،   150342سعد زين العابدين محمد عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  84

جنيه  055550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   22222عبدالغفار عبدالله عبدالرحمن على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  85

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212، وفي تاريخ   125135محمد ابوزيد محمد ابوزيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  86

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   112244عصام محمد على محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  87

جنيه  5151555055التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   112014بهاء ابوزيد محمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  88

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212اريخ ، وفي ت  112014بهاء ابوزيد محمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  89

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   112232احمد سيد ابوالعال على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  90

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   152350تهامى على احمد فزاع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  91

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223ريخ ، وفي تا  112142اسالم محمد جالل عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  92

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   125352محمد خليل ابراهيم رضوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  93

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   22132عواطف سيد علي محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  94

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223، وفي تاريخ   112142اسالم محمد جالل عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  95

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   125522مختار حسنى حميده محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  96

جنيه  555.45555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   152222فريجة سيد عبدالغنى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  97

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223اريخ ، وفي ت  110125مصطفى عباس فرغلى عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  98

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   125012عوض عطاالله عبدالرؤف فرغلي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  99

جنيه  1555550555له ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   113223رجاء بشاي احمد علي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  100

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224في تاريخ ، و  125422حسن الحسينى مرسى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  101

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   152222على جاد حسن نمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  102

جنيه  055505552التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   24145محمد عبدالفتاح مصطفى عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  103

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   22222عبدالحافظ محمد عبدالحافظ محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  104

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   114422محمد حسنى فتحى سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  105

جنيه  015550555أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   154242عايده فوزى فؤاد ملك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  106

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   251124عادل الفى سيف ميخائيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  107

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   22223ايمن ذكى انيس ذكى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  108

جنيه  4555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

  25255224وفي تاريخ ،   22223بيبو اميج للمصنوعات الجلديه ) ايمن ذكى انيس ذكى (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  109

جنيه  4555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

  25255224وفي تاريخ ،   22223بيبواميج للمصنوعات الجلديه )ايمن زكى انيس زكى (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  110

جنيه  4555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   115132صفاء فتحى عبدالعليم عرفان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  111

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   153012اته  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم نمر عبدالعزيز سالمه شح -  112

جنيه  2555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   112453احمد صفوت عباس سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  113

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   111222صفاء محمد سيد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  114

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   112124ح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم نسمه عطيه نصير مفتا -  115

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255220وفي تاريخ ،   125122مصطفى محمود عبدالعزيز محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  116

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،,    

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   22022رشا فوزى محمود عبدالرشيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  117

جنيه  2055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   22522محمود محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عمر خليفه  -  118

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وصف تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   23553فتحى محمد احمد جمعه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  119

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   24352باسم شفيق ميخائيل بشاى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  120

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   152241محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  مدحت عباس سيد -  121

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

صف تم تعديل رأس المال , و  25255222وفي تاريخ ،   125222احمد عبدالله احمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  122

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   113200مصطفى سيد احمد عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  123

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   110220جبرائيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  هانى لويس فلتس -  124

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ال , تم تعديل رأس الم  25255222وفي تاريخ ،   125422عثمان حسن ابوالحسن محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  125

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   112222جمال محمد احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  126

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   22220لك واصف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عزت نصيف م -  127

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وصف تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   112522عبدالله احمد حسن محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  128

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   112332محمد صابر ثابت محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  129

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   112401احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم رمضان مصطفى عمر  -  130

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

, تم تعديل رأس المال   25255222وفي تاريخ ،   152520مديحة شرف الدين حماد كريم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  131

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   152220احمد نتعى فنيار حسنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  132

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   113004ت على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمود على بخي -  133

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

 تم تعديل رأس المال , وصف  25255235وفي تاريخ ،   22241محمد عبده كامل منصور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  134

جنيه  05555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255235وفي تاريخ ،   112132مصطفى زين العابدين احمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  135

جنيه  2055550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   151205سين عبدالحفيظ عابد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم هانى ح -  136

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255231وفي تاريخ ،   125252صبرى احمد عبداللطيف رمضان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  137

جنيه  205550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل رأس المال ,   52552312وفي تاريخ ،   111004اسامه فاضل عبدالحافظ احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  138

جنيه  425550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   152242اشرف خلف فهيم عبدالسيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  139

جنيه  555.255555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   21222رامي اسعد جاد اسعد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  140

جنيه  005550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231ريخ ، وفي تا  112212هدى مختار عبدالحليم عبدالجليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  141

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   112252نادى مرزوق احمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  142

جنيه  5550555205التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   125022محمود عبدالمجيد زكى بيبى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  143

جنيه  425550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231تاريخ ،  وفي  22222عيسى غندور محروس درويش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  144

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   112123نجوان محمود محمد يوسف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  145

جنيه  015550555، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   115022بدر انيس ذكرى حنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  146

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231يخ ، وفي تار  22220بيتر ثروت لبيب سيدهم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  147

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   22023اسامه احمد مسعد خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  148

جنيه  550555205التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   125252رمضان ثابت زكى صبره  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  149

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231 وفي تاريخ ،  112212مايكل عادل فائق عوض  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  150

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ديل العنوان , وصف تم تع 25255254وفي تاريخ  125125مصطفي علي محمود عبدالعفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

بملك/ جميل علي عبدالغفار عبدالساتر -الـتأشير:   ، اوالد ابراهيم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  125122عبدالصمد جمعه مهران عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

بملك / فايقه فوزي ذكي -وصف الـتأشير:   ، ام القصور  

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125122محمد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ابوالحسن -  3

 الـتأشير:   ، الزاوية بملك/عاطف محمد حسن

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  125125اشرف عاطف صبري عبدالمعز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

، شارع الترعه االبراهميه بملك/ رافت سعد عبدالمعطي وصف الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  112212محمد احمد محمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

 الـتأشير:   ، منقباد عزبه الجيش بملك/ محمد دياب محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  112212،  سبق قيده برقم     محمد احمد محمد ابوالعال ، تاجر فرد -  6

ن على الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر كائن بناحيه منقباد عزبه الجيش بملك/ احمد محمد ابوالعال ونشاطه مكتب نقل وشح

أسيوط 112212ومقيد برقم 2512/11/0سيارات الغير افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125124لعال حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عواجه ثابت ابوا -  7

بملك/محمد ثابت ابوالعال حسانين -الـتأشير:   ، المعابده الشرقيه  

ان , وصف تم تعديل العنو 25255254وفي تاريخ  110223جمال عبدالناصر سالم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

بملك فوزى سالم محمد سالم-بوق  -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة بنى زيد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  112512محمد حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

 الـتأشير:   ، اوالد ابراهيم بملك/ عبدالناصر سليمان محمود احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  112512حمد حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    م -  10

م ومقيد 2512/2/25الـتأشير:   ، له محل بناحيه اوالد ابراهيم بملك/ حسن محمود احمد ونشاطه محل بيع احذيه افتتح فى 

أسيوط 112512برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  112512جر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد حسن محمود احمد ، تا -  11

ة لتربيه الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه اوالد ابراهيم بملك/ عبدالناصر سليمان محمود احمد ونشاطه حظير

2525لسنه0222المواشي بايداع برقم   

تم تعديل العنوان  25255254وفي تاريخ  125122حماده عبدالجابر عبدالحميد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

  , وصف الـتأشير:   ، المندرة قبلى بملك/ ممدوح عبدالجابر عبدالحميد عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصف  25255254في تاريخ و 125124هند رفعت عربى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

 الـتأشير:   ، بهيج  شارع جسر طراد النيل  بملك/ عبدالحميد حسن عبدالجليل

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  125123محمود مصطفي عبدالهادي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

/ زيدان عباس علي محمدوصف الـتأشير:   ، شارع بورسعيد بملك  

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125123نجاح عثمان فرج امبابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط  شارع القيساريه  بملك/ على محمد سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  122125محمود عبدالمعز سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

 الـتأشير:   ، شارع السنجق من شارع بورسعيد بملك/ احمد حسانين فرغلي

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125122مرفت سمير نعمان اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

ير حفظ اللهالـتأشير:   ، العزية بملك/ مالك ام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125121نرمين محسن عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

بملك / مصطفي فقير طه علي -الـتأشير:   ، الوسطي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  112212محمد احمد محمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

ارات وبطارات الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه منقباد عزبه الجيش بملك/ محمد دياب محمد حسن ونشاطه بيع اط

2525لسنه0222سيارات بايداع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25425255وفي تاريخ  24202ابراهيم احمد ابراهيم بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ ابراهيم احمد ابراهيم بركات

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125120طارق كمال محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

بملك / اشرف احمد عبدالله -الـتأشير:   ، نزالي جانوب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125122مريم بشاي فهمي مرقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

 الـتأشير:   ، امتداد يسري راغب بملك/ محمد احمد علي

العنوان ,  تم تعديل 25255254وفي تاريخ  151042عبدالكريم عبدالحميد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

يرة لتربيه بملك / هوايدا فتحى محمد عبده ونشاطه حظ -وصف الـتأشير:   ، كان له محل رئيسى اخر كائن بناحيه الشيخ عون الله 

 المواشى وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  125121ايمان عويس امين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

 الـتأشير:   ، بنى عليج بملك/ ابراهيم محمد عبد العال

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  125120ياسمين سمير عبدالحفيظ حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

بملك/ عطيه سيد عطيه حسين -وصف الـتأشير:   ، نزه قرار  

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125122مود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد مصطفى مح -  26

 الـتأشير:   ، بنى زيداالكراد جزيرة االكراد بملك/ مصطفى محمود احمد

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255250وفي تاريخ  125121اندرو حشمت تادرس ايليا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

شارع النميس بملك/ محمد سيد فرغلى احمد 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل  25255250وفي تاريخ  125121محمد عبدالرحيم عبدالموجود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

احمدالعنوان , وصف الـتأشير:   ، اول اسيوط المعلمين الجديدة خلف شارع الجنينة بملك/ محمد طه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125124محمد صالح صابر عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

 الـتأشير:   ، عرب القداديح  بملك/ صالح صابر عمر حسن

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255250وفي تاريخ  125122زينب سيد عبدالرحيم صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

بملك/ محمد جوده عبدالنعيم -الـتأشير:   ، الحواتكه  

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  125120عبدالله احمد السعيد محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

مد سعيد عبدالسيدشارع جمال عبدالناصر من شارع سعد زغلول بملك/ احمد السعيد مح22وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125122عماد سمير فهيم ابوقير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

 الـتأشير:   ، بنى رافع الجبانه  بحرى البلد   بملك/ سمير فهيم ابوقير

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  221251هاله سمير عبده سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

ب4مركز خدمات الحى االول  بملك/ عبدالرحمن تمام محمد   الدور االرضى  22الـتأشير:   ، مدينة اسيوط الجديدة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

ف تم تعديل العنوان , وص 25255250وفي تاريخ  125122احمد مصطفى عثمان بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

 الـتأشير:   ، منقباد شارع الوحده المحلية بملك/ مصطفى عثمان بيومى عمر

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  125122سيد محمود عبدالحميد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

 وصف الـتأشير:   ، الحواتكة عزبة السالم بملك/ محمد محمود سيد

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  125122مدوح عبدالرحيم خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسماء م -  36

 وصف الـتأشير:   ، المندرة قبلى بملك/ ممدوح عبدالرحيم خليفه

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255250وفي تاريخ  125120محمود عايد عبدالسالم عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

بملك / عالء محمود محمد -الـتأشير:   ، جرف سرحان   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  110032ايهاب عبد الوارث احمد عبد الوارث ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

بملك / مرفت عبدالوارث احمد-الوليديه  -وصف الـتأشير:   ، شارع البحر    

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  110032ب عبد الوارث احمد عبد الوارث ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايها -  39

اجهزه  وصف الـتأشير:   ، له محل بناحية الوليديه شارع المستشفى القدس بملك / محمد حسين محمدين ونشاطه مكتب تويد

211003ومقيد برقم 2512/2/35كهربائيه افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125125مصطفى احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

 الـتأشير:   ، القصير بملك/ طلعت احمد محمود احمد

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  125122هبه ممدوح عبدالباري عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

 وصف الـتأشير:   ، شارع الجيش بملك/ محمود عبدالحكيم زيدان

تم تعديل العنوان ,  55250252وفي تاريخ  125122هبه ممدوح عبدالباري عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

وصف الـتأشير:   ، كان لها محل بناحية شارع الجيش بملك/ محمود عبدالحكيم زيدان عن نشاط محل بيع حلويات مقيد 

2525/2/2و اغلق فى2553/12/21افتتح فى22222برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  02525525وفي تاريخ  125124صفاء جمعة سيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

 الـتأشير:   ، نزة قرار بملك/ عنتر سيد عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125122هدى محمد عبدالمجيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

 الـتأشير:   ، الحوطا الغربية بملك/ محمد فاروق محمد خليل

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125125حمد خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فيصل حشمت م -  45

 الـتأشير:   ، الشخوه بملك/ كمال ابراهيم ادريس

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125122جرجس نادى بشرى ناروز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

العزية بملك/ جرجس نادى بشرى ناروزالـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125123محمود جمال حسانين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

 الـتأشير:   ، عرب الشنابلة   بملك/ عبدالناصر جمال حسانين

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125255رقم    احمد شعبان عبد العليم يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  48

شارع كدواني بملك/ محمد عبدالغني احمد -الـتأشير:   ، شارع سيد درويش   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  110220مصطفى احمد مصطفى عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

شارع الشيخ سالم بملك / مصطفى عبدالنبى محمد احمد -بنوب وصف الـتأشير:   ، بندر ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  110220مصطفى احمد مصطفى عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

اوالت مكتب مق بملك / غيط مرسى محمد عبدالحق ونشاطه -وصف الـتأشير:   ،  افتتاح محل ئيسى اخر بناحية عزبه نصار 

  واعمال متكامله

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125123عباس حسانين عباس حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 الـتأشير:   ، بنى شقير بملك/ حسانين عباس حسانين على

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  110032قم    ايهاب عبد الوارث احمد عبد الوارث ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  52

موصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه شارع البحر الوليديه بملك / مرفت عبدالوارث احمد ونشاطه مطع   

وان , وصف تم تعديل العن 25255250وفي تاريخ  125122درويش عبدالله احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

 الـتأشير:   ، قصر حيدر بملك/ حنفى محمود عبد الناصر

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  125122خالد حسين عبدالرازق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

 الـتأشير:   ، علوان اول البلد بملك حسين عبدالرازق محمد

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  125251حمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صافيناز محمد سيد عبدالر -  55

 وصف الـتأشير:   ، شارع الجالء برج الزهراء الدور االول  بملك/ محمد سيد عبدالرحمن

ان , وصف الـتأشير: تم تعديل العنو 25255250وفي تاريخ  125122وليد عنتر سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

، السوالم البحرية بملك/ عنتر سيد محمد    

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  110220مصطفى احمد مصطفى عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

بى محمد احمد طفى عبدالنشارع الشيخ سالم بملك / مص -وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر كائن بناحية بندر ابنوب 

 ونشاطه  توريد الموبليات واالثاث المنزلى

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  112320طه كمال توفيق مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

ك/ كمال توفيق مبارك عن بناحيةشارع محمود ابوحسين بمل 2525لسنة  2503الـتأشير:   ، افتتح محل رئيسى اخر اودع برقم 

 نشاط حظيرة لتربية المواشى

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  125221محمد مصطفي احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

بملك/ دياب مصطفي احمد عبدالرحمن -وصف الـتأشير:   ، المعابده الغربيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125252اجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد الطيب محمد ، ت -  60

 الـتأشير:   ، منقباد عزبه الجيش بملك/احالم محمد عبد الاله محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  112222جمال محمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ رمضان السيد بخيت احمد  الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125212بديع حلمي نظير علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

بملك / حلمي نظير علي -الـتأشير:   ، بني شقير  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125222م    امال محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  63

يوليو  بملك/ عواد فتحى عبدالرحيم 23الـتأشير:   ، بندر ساحل سليم  شارع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125222امال محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

افتتح فى 110122يوليو بملك/ عبدالرحمن سيد عن نشاط جزارة مقيد برقم23بناحية شارع الـتأشير:   ، كان له محل 

2512/12/12و اغلق فى 2512/2/22  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125235ممدوح على عبدالعال عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

لعال عمرانالـتأشير:   ، المطيعه  بملك/ على عبدا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24252حسن صالح صديق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

 الـتأشير:   ، شارع بورسعيد بملك/ عبدالفتاح كمل حسن

العنوان , وصف تم تعديل  25255252وفي تاريخ  24252حسن صالح صديق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

بناحية شارع الجمهورية بملك/ مصطفى عطية محمود عن نشاط / محل بيع 1222لسنة  222الـتأشير:   ، له محل مودع برقم 

 زيوت وشحوم ملحق به طلمبة رصيف

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24252حسن صالح صديق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

بتروليه  لـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر كائن بناحيه شارع المدارس بملك/ صبحى صالح صديق احمد ونشاطه مكتب نقل موادا

2510لسنه220أسيوط ومودع برقم 24252ومقيد برقم تابع 1222/3/1افتتح فى   

تم تعديل العنوان ,  25255252ريخ وفي تا 125252حمدي عبدالرحمن عبدالمحسن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

 وصف الـتأشير:   ، سور جامعه االزهر بملك/مصطفي عبدالحفيظ

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  125215محمد عبدالتواب عطاالكريم ثابت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

بملك / عمر محمد منصور شاكر -وصف الـتأشير:   ، المعابده الغربيه   

تم تعديل العنوان , وصف  22525525وفي تاريخ  125212سعيد احمد عطيه حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

بملك/ علي احمد عطيه حسن -الـتأشير:   ، جزيره الحواتكه   

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  111301مصطفى عمادالدين عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

بملك / جابر فرغلى احمد خميس 11ر رقم وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة ثانى اسيوط تقسيم الحقوقيين عقا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125211عزه وريد وهيدى وريد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

 الـتأشير:   ، المندرة بحرى بملك/ قاسم وريد وهيدى وريد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125214رامى قلينى مسعود نجيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

 الـتأشير:   ، صنبو بملك / نبيل اسكندر قلينى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  125222خالد سيد صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

احمد، شارع كوم عباس التحتانى  بملك/ خالد سيد صابر     

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  112320طه كمال توفيق مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

 الـتأشير:   ، شارع محمود ابوحسين بملك/ كمال توفيق مبارك

يل العنوان , وصف تم تعد 25255252وفي تاريخ  112320طه كمال توفيق مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

بناحية شارع محمود ابوحين بملك/ كمال توفيق مبارك عن نشاط/ محل بيع  2525لسنة  1233الـتأشير:   ، له محل مودع برقم 

 مواد غذائية )بقالة(

ر:   ، تم تعديل العنوان , وصف الـتأشي 25255252وفي تاريخ  125225قرين محمد قرين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

بملك/ كلثوم علي حسين -قبلي البلد  -الزاويه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  154205حمدى فاروق سعيد عبدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

ق و اخرون و ورثة ( شارع محمد على مكارم بملك/ امير صدي22الـتأشير:   ، كان له محل رئيسى اخر كائن بناحية عقار رقم)

قد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط 2052منتصر صديق احمد عن نشاط مطعم عام و مودع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  152514عارف معروف احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

فرغلى  بملك حسن محمود فرغلى/حسين محمود-شارع الشهيد مراد حفنى -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة بندر ساحل سليم

  /فرغلى محمود فرغلى / عبد الرحمن محمود فرغلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  125254مينا مقار دقدق لوقا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

ك/ فايز زخارى ميخائيل، نجوع بنى حسين  اول البلد  بمل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  23022رانيا رفعت الفونس تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

شارع الجالء ابراج الموالح بملك ناجى حنا فكرى 11الـتأشير:   ، يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله/ عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  23022نس تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رانيا رفعت الفو -  83

شارع محمود رشوان بملك نشات شيت سيحه 45الـتأشير:   ، يعدل عنوان الفرع بجعله/ شركه فريال   

تم تعديل العنوان ,  25255252ريخ وفي تا 125252عالءالدين طلعت جادالرب حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

شارع يسرى راغب  بملك/ حسنى حليم 12وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125210محمد مرعب حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

 الـتأشير:   ، عزبة ابوجبل القبلية بملك / اوالد صالح عبدالجليل

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125212عيد ابراهيم محمد صالحين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

بملك / نجيه ابراهيم محمد -الـتأشير:   ، عرب الجهمه   

وان , وصف تم تعديل العن 25255252وفي تاريخ  125222محمود عشرى خليفه سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

 الـتأشير:   ، شرق  بملك/ احمد محمد احمد عبدالبارى

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  125252سعاد محمد عبدالله علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

ش طلعت حرب امام مدرسه السالم بملك / انس احمد15وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  112525حمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حمدى راضى عبدالر -  89

شارع المنشية بملك محمد محمود احمد 35الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة ثانى اسيوط الوليدية   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  112525حمدى راضى عبدالرحمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

بجعلة قرية الشامية بملك راضى عبد الرحمن سيد2525لسنه 3222الـتأشير:   ، يعدل العنوان بالقيد المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24252حسن صالح صديق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

بناحية شارع بورسعيد بملك/ عبدالفتاح كمل حسن عن نشاط /  2525لسنة  2545ح محل رئيسى اخر اودع برقم الـتأشير:   ، فتت

 بيع مواد غذائية )بقالة( بالقطاعى

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222مصطفى عيسى محمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

بملك/ عمرو عبدالحميد عبيد 1تقسيم الخياط شارع  2نوان بجعله عقار رقم الـتأشير:   ، يعدل الع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222مصطفى عيسى محمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

اهدين العقار بملك محمود محمد فوزى بجعله شارع المصرى بالمج 2512لسنه  2041الـتأشير:   ، يعدل عنوان القيد المودع برقم 

  محمود عبدالحافظ ونشاطه صيانه الكمبيوتر فيماعدا االنترانت

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125223بكر خضر تغيان فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

 الـتأشير:   ، المعابدة الشرقية  بملك/ سيد صبره سالم سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125222رحمه ممدوح علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

 الـتأشير:   ، حمايه الله موسي بملك/ صالح خليل ملك

نوان , وصف تم تعديل الع 25255252وفي تاريخ  125222خليفه سويفى عبدالحافظ خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

 الـتأشير:   ، اوالد على  شارع المدارس  بملك/ محمد سويفى عبدالحافظ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125212احمد خيري سيد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

بملك/ سعديه احمد فرغلي -عرب الشيخ عون الله -الـتأشير:   ، الشيخ عون الله   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222مصطفى عيسى محمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

شارع المصرى بالمجاهدين بملك / محمود فوزى محمود عبدالحافظ 0الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222مصطفى عيسى محمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

( بملك/ عمرو عبدالحميد 1تقسيم الخياط شارع ) 2عقار رقم 2512لسنه 102041الـتأشير:   ، يعدل العنوان فى القيد المودع برقم 

د ومواد بناء وتوريدات عموميه حكوميه ومقاوالت عموميهعبيد محمد ونشاطه توريد وتوزيع حدي  

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  112525حمدى راضى عبدالرحمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

 وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة ساحل سليم قرية الشامية بملك راضى عبد الرحمن سيد

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  112525راضى عبدالرحمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حمدى  -  101

شارع المنشية بملك  35بجعلة ثانى اسيوط الوليدية  2512لسنه 11225وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان فى القيد المودع برقم 

 محمد محمود احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125250ر فرد ،  سبق قيده برقم    عزت فتحي حمزه احمد ، تاج -  102

 الـتأشير:   ، جحدم بملك /حامد فتحي حمزه احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125250عزت فتحي حمزه احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

افتتح  24202ة جحدم بملك/ حامد فتحى حمزه عن نشاط بيع اسمنت و جبس مقيد برقمالـتأشير:   ، كان له محل بناحي

2512/3/12و اغلق فى2511/1/3فى  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125213صالح كمال هريدي سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

جابر هريدي بملك/ جمال -جزيره المطمر  -الـتأشير:   ، المطمر  

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  125252احمد محمد عبدالشافي حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

 وصف الـتأشير:   ، بندر ديروط شارع العمده بملك/داليا عبدالعزيز شوقي مصطفي

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  23022 رانيا رفعت الفونس تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  106

شارع محمود رشوان بملك/ نشات شيت سيحه 45الـتأشير:   ، يعدل عنوان الفرع بجعله/ شركه فريال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125253احمد فتحى احمد فرغل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

، فزاره  بملك/ علم الدين احمد احمد الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125212ثناء حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

بملك / عنتر عبدالبديع عمران -الزرابي  -الـتأشير:   ، دير بصره   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125230قيده برقم    عبدالله ثابت عبدالمجلى على ، تاجر فرد ،  سبق  -  109

 الـتأشير:   ، بنى شقير بملك/ وائل عبدالله ثابت على

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125232ساميه منير حبيب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

بملك/ ايهاب غطاس سيحه -الـتأشير:   ، رزقه الدير المحرق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125242عزت شاكر ايوب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

 الـتأشير:   ، بندر القوصية شارع الترعة القديمة بملك/ عزت شاكر ايوب ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125243يده برقم    سهير لمعى محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  112

وتم المحو  22/3/2555الـتأشير:   ، كان له محل بقالة قطاعى بمركز ابنوب شارع بورسعيد بملك/ نصار احمد حامد افتتح فى 

25/11/2551واالغالق فى   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125243 سهير لمعى محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  113

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب شارع بورسعيد بملك/ غيط احمد رشوان

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125241رومانى دوس شاكر شفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

كر شفيقالـتأشير:   ، بنى محمديات بملك/ شكرى شا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125242ميخائيل نسيم حكيم عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

بملك / تهاني صالح خله صالح -بابور عارف  -الـتأشير:   ، الحواتكه   

تم تعديل العنوان ,  25255252تاريخ  وفي 125232حماده مصطفى عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

 وصف الـتأشير:   ، بندر ابنوب شارع شو القنطرة بملك/ مصطفى عطيه ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125234عمرو ابوالسعود سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

محمد الـتأشير:   ، شارع الجالء بملك/ حسام حسن  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125242عليه محمد عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

بملك/ حرحش نيازي خطاب -الـتأشير:   ، عرب القداديح   

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  125232ورده عبدالله عبدالظاهر خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

 وصف الـتأشير:   ، بندر ديروط متفرع من شارع وابور النور تقسيم ابو جبل بملك/ محمد ثروت على احمد

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  125232ورده عبدالله عبدالظاهر خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

وتم  2550/4/2ايد وبويات فى مركز ديروط شارع بانوب بملك/ ثريا محمود خميس افتتح فى وصف الـتأشير:   ، كان له محل حد

2512/2/10المحو فال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  23022رانيا رفعت الفونس تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

شارع محمود رشوان بملك نشات شيت  45والكائن بناحيه  شركه فريال  2525نهلس1225الـتأشير:   ،  الغاء الفرع المودع برقم 

 سيحه وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125245ايمان راجى شوقى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

/ سمير فهمى لوقاالـتأشير:   ، رزقة الدير المحرق بملك  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125232وحيد صبري مايز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

بملك/ صبري مايز محمد-32شقه  -122عماره  -الـتأشير:   ، مدينه مبارك   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252في تاريخ و 125232اسحق عزت لمعى راغب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

 الـتأشير:   ، اول اسيوط االربعين امام كافيتريا قصر الشوق بملك/ ايمن حسين محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125233حسانين محمد حسانين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

فتحى عبدالسالم فرجالـتأشير:   ، صنبو  بملك/   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  112025باسم افرايم يسى انيس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

بملك /باسم افرايم يسى انيس -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة العزية   

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  125244    اشرف يعقوب عطيه عبدالمالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  127

بملك / يعقوب عطيه عبدالمالك -وصف الـتأشير:   ، جرف سرحان   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  125240سناء محمد عبدالجليل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

 الـتأشير:   ، نزلة ضاهر بملك/ محمد محمد فنجرى عبدالعال
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ديل العنوان , وصف تم تع 25255252وفي تاريخ  125231عمرو محمد فهمي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

شارع الجيش بملك/ محمد عبدالرحيم يونس21الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125224كمال يعقوب كمال غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

 الـتأشير:   ، الحواتكة بملك/يعقوب كمال غبريال

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125222تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد حربى صبره حسين ،  -  131

 الـتأشير:   ، درنكه بملك/حربى صبره حسين

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  112522مصطفى فتحى صابر عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

موقف بملك/ فرج صابر عثمانالـتأشير:   ، الزاويه شارع ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  112522مصطفى فتحى صابر عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

افتتح فى  الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر كائن بناحيه الزاوية بملك/ فرج صابر عثمان ونشاطه تعبئه وتغليف مواد غذائيه

أسيوط 112522م ومقيد برقم2512/2/22  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125200احمد سامى محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

عمارة االوقاف شارع سعد زغلول المتفرع من يسرى راغب بملك/ محمد سامى محمد سيد 4الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125202زق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    راندا راغب لوقا ر -  135

 الـتأشير:   ، شارع الرشيدى بملك/ورثه المرحوم ثروت رياض عبدالملك

ف تم تعديل العنوان , وص 25255215وفي تاريخ  22152اسامه عونى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

 الـتأشير:   ، حى السالم شارع العشرين بملك/ سيد جابر يوسف حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  22152اسامه عونى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

م بملك/ سيد جابر يوسف بناحيه شارع العشرين حى السال2552لسنة  3024الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر كائن مودع برقم 

أسيوط 22152ومقيد برقم 2552/2/22حسن ونشاطه معرض سيراميك افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125202جميل فايز مونس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

 الـتأشير:   ، شارع رعايه الطفل بملك/ شنوده يوسف مجلي

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125201ائل احمد حسين عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    و -  139

 الـتأشير:   ، غرب بملك/ احمد حسين عبدالاله

يل تم تعد 25255215وفي تاريخ  125220عبد الرازق حسني عبدالحميد الحاج عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

بملك/ حسني عبدالحميد الحاج -عربه عبدالبر -العنوان , وصف الـتأشير:   ، جزيره الحواتكه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  112522مصطفى فتحى صابر عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

اوالت اعمال الموقف بملك/ فرج صابر عثمان ونشاطه مكتب مق الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه الزاويه شارع

2122متكامله بايداع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125202منال نادي ذكا جادالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

هالل بملك/ مالكه عطا هالل باهر عطا هالل وزاهر عطا -الـتأشير:   ، العزيه   

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  125222ياسين عبدالسالم عبدالموجود سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

بملك / حلمي عبدالسالم عبدالموجود -, وصف الـتأشير:   ، الحواتكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215ي تاريخ وف 125223حماده ابوالعال بكر جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

 الـتأشير:   ، الحواتكه بملك/ ابوالعال بكر جوده محمد
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تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  152522هدير خميس محمود محمد مخلوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

3خميس محمود محمد مخلوف محل رقم  وصف الـتأشير:   ، برج الطائف شارع احمد على علوبه بملك/  

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  152522هدير خميس محمود محمد مخلوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

برج الطائف شارع احمد على علوبة  4عن نشاط / مكتبه بناحية /  2512لسنة  2252وصف الـتأشير:   ، له محل مودع برقم 

خميس محمود محمد مخلوف بملك/  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  114325على عبدالفتاح على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

بملك / وليد عبدالفتاح على -بصره  -الـتأشير:   ، الفتح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  432511على عبدالفتاح على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

يع مالبس جاهزه بملك وليد عبدالفتاح على ونشاطه مكتب توز -شارع الوحده المحلية  -بصره   -الـتأشير:   ، له محل بناحيه الفتح

114325ومقيد برقم  2512/4/2افتتح فى   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  125220ه برقم    حمديه عثمان عبدالصبور سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  149

 وصف الـتأشير:   ، الترعه المره بملك/ يوسف سيد عبدالصبور سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125242حسن علي سليمان حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

لك/مصطفي خليفه احمد حسينالـتأشير:   ، تقسيم الحقوقيين بم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125222جوزيف اديب لبيب ديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

شارع حمادى شركه قلته بملك/ كريم وهبه عبدالمالك 02الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  051252فرغلى بح محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

 الـتأشير:   ، المطيعة عزبه حزين بملك/بح محمد سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125225حسام الدين خالد محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

جوار مسجد سنبل بملك/ ورثه محمد حسن القاضىشارع الميثاق عمارة القاضى ب 22الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125202سلوي رزق اسحق توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

بملك / روماني عادل اسحق سعد -الـتأشير:   ، العزيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  114325رقم    على عبدالفتاح على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  155

سيارات الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر كائن بناحية بصره بملك / وليد عبدالفتاح على ونشاطه محل بيع اكسسوار   

العنوان , وصف تم تعديل  25255215وفي تاريخ  125202سمير سيد ثابت علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

بملك / عبدالرازق سيد ثابت علي -الـتأشير:   ، بني مر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125223ايمن حشمت يونس سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

 الـتأشير:   ، مساره بملك/ انتسال خلف ابوالعال وشرقاوي محمود احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125224زينب رجب يسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

 الـتأشير:   ، سالم بملك/ حسنى محمد عبدالمتجلى

, تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  125204محمد حسام فاروق محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

0شارع سعد زغلول المتفرع من يسرى راغب بملك/ محمد سامى محمد سيد محل رقم  4وصف الـتأشير:   ، عمارة االوقاف   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  125222سلمى رفعت يوسف كمال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

ى القبلى بملك/ رفعت يوسف كمال محمدوصف الـتأشير:   ، بندر ديروط شارع الدلجاو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  112525حمدى راضى عبدالرحمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

قاوالت وصف الـتأشير:   ، كان له محل رئيسي اخر كائن بناحيه قريه الشاميه بملك/ راضي عبدالرحمن سيد ونشاطه  مكتب م

طل متكاملة وتوريدات ادوات كهربائيه ومواد بناء وتاجير سيارات ونقل عمال وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشااعما  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125203محمد ماهر احمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

لىالـتأشير:   ، بحرى بملك/ محمد احمد محمد ع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125222عرفه انور عبدالعزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط المعهد الدينى بملك/احمد طايع محمود سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215خ وفي تاري 125221صابر حنفى عبده ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

 الـتأشير:   ، الزاوية بملك/حنفى عبده ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  125225عمرو سيد محمد عبدالمقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

 وصف الـتأشير:   ، شطب بملك/سيد محمد عبدالمقصود

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125221مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عمر مرسى هريدى  -  166

 الـتأشير:   ، الزاوية بملك/ محمد احمد زناتى

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125222عمر فتحى صبره محروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

ير بملك/ احمد فتحى صبره محروسالـتأشير:   ، بنى شق  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  22152اسامه عونى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

ه بيع ادوات الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه حى السالم شارع العشرين بملك/ سيد جابر يوسف حسن ونشاط

2525لسنه 2143اع برقمصحيه بايد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  125242يسن محمد شحاته عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط شارع جناين ايوب بملك/عبدالرحيم فرغلى احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  252221سامى مسعود عويس مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

 الـتأشير:   ، اللوقا بملك/ سيد حسين محمود

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  152522هدير خميس محمود محمد مخلوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

د مخلوف لطائف شارع احمد على علوبه بملك/ خميس محمود محموصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه برج ا

2525لسنه2122ونشاطه تجهيز وبيع مأكوالت بايداع برقم 3محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125221نجوى ابراهيم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

رع نادى المعلمين بملك/ رشيدى حماد حسن ابوزيدالـتأشير:   ، بندر ساحل سليم شا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  21032انور شعبان ابراهيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

بملك / عبدالله ابراهيم عبدالله -الـتأشير:   ، درنكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  21032،  سبق قيده برقم    انور شعبان ابراهيم عبدالله ، تاجر فرد  -  174

 ،    :الـتأشير

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  112220محمد مدكور خليفه عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

حفنى خلف بملك هدى ذكى ابوزيد وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة ساحل سليم شارع الشهيد مراد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125222احمد محمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

  الـتأشير:   ، غرب بملك/ سعد محمد احمد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255211يخ وفي تار 112550عادل صالح عبدالمسيح بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

بملك/ سمير مصطفى عبدالنبي 2وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله/ شارع الطاحونه عقار رقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125224مينا جميل زكريا يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

الد روفائيل بملك/ جميل زكرياشارع او -الـتأشير:   ، العزيه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125222على محمد على عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

 الـتأشير:   ، نزه قرار  قبلى البلد  بملك/ محمد على عبداللطيف

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  125222برقم     اندريا دنيال تاوضروس فيلبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  180

شارع العادلى شركه فريال بملك/ بولس سعدالله ابراهيم 12وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل  25255211وفي تاريخ  125222فاطمه الزهراء حسن عبدالمطلب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

، بنى مجد  بملك/ خالد عبدالعزيز عبدالحافظ  العنوان , وصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125125مصطفى احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعلة القصيربملك مصطفى احمد محمود محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  112024د ،  سبق قيده برقم    احمد محمد مكرم كامل ، تاجر فر -  183

بملك احمد محمد مكرم  1محل رقم - 14قطعة رقم  -حى الزهور  -اسيوط الجديدة  -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة مركز الفتح

  كامل

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  15212سمير رضوان مراد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

شارع صالح سالم برج الحقوقيين 04الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله/   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  152322عماد شحاته عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

له ديروط شارع البحر االعظم بملك/ مختار محمد جادوصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125225صبرى جندى بشاى جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

 الـتأشير:   ، العزية بملك/صبرى جندى بشاى جرجس

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125223طه محمد كمال الدين حمدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

 الـتأشير:   ، بندر ديروط شارع المستقبل بملك/ الطاف عبدالنعيم عبدالناصر حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125223طه محمد كمال الدين حمدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

تتح فى شارع المستقبل ملك الطاف عبدالنعيم عبدالناصر  عن نشاط بيع بويات بالقطاعى اف 15الـتأشير:   ، كان له محل بناحية 

152223ومقيد برقم  0204ومودع برقم  2525/2/22واغلق فى  2514/12/23  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125222فرد ،  سبق قيده برقم    محب صادق ثابت حبشي ، تاجر  -  189

بملك/ صادق ثابت حبشي -الـتأشير:   ، الزاويه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125224زهور فؤاد جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

قادوسالـتأشير:   ، امشول بملك/ نشأت فخرى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125222محمد ايمن ناجى عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

 الـتأشير:   ، تاسا  بملك/ ايمن ناجى عبدالمجيد

يل العنوان , وصف تم تعد 25255211وفي تاريخ  125222تواب نعيم يعقوب تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

 الـتأشير:   ، العزية بملك/ سلوى رياض ملك
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125222رومانى ممدوح موسى ايليا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

 الـتأشير:   ، رزقة الدير المحرق  بملك/ وجيه ناجى لبيب

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125222جر فرد ،  سبق قيده برقم    عصام بركات حمدان احمد ، تا -  194

 الـتأشير:   ، بنى زيد االكراد جزيرة االكراد بملك/ بركات حمدان احمد

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  125225محمود محمد عبدالعليم موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

الـتأشير:   ، شارع مخزن االنابيب متفرع من شارع السبيل بملك/محمد محمود عبدالالهوصف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125221عبده فهمى جرجس بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

  الـتأشير:   ، العزية بملك/ مرضى فهمى جرجس بشاى

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125222محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود كمال كامل -  197

 الـتأشير:   ، الحمام بملك/ كمال كامل محمود

تم تعديل العنوان  25255211وفي تاريخ  125223عبدالغفار عادل عبدالودود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  198

بملك/ عادل عبدالودود عبدالعزيز-أشير:   ، دشلوط, وصف الـت  

تم تعديل العنوان  25255211وفي تاريخ  125222نجالء ابوحسيبه عبدالرحيم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

  , وصف الـتأشير:   ، عرب العوامر بملك/ ايمن عبدالحميد عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125220اجر فرد ،  سبق قيده برقم    هانى اسرى حنا جرجس ، ت -  200

 الـتأشير:   ، العونه بملك/ امال حليم خليل

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125220هانى اسرى حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

و اغلق 2515/3/23افتتح فى23222العونه بملك/ هانى اسرى عن نمشاط بيع عالفه مقيد برقم الـتأشير:   ، كان له محل بناحية

2512/1/23فى  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  125220هانى اسرى حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

و 2512/3/25افتتح فى114121نشاط حظيرة مواشى مقيد برقم الـتأشير:   ، كان له محل بناحية العونة بملك/ هانى اسرى عن

2512/11/3اغلق فى  

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  112122رمضان عبدالرحيم سيد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

عبدالرحيم سيد عبد الرحيم وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان  بجعلة اسيوط مركز منفلوط العزية بملك/ رمضان  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  21032انور شعبان ابراهيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

غذائيه الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر كائن بناحيه درنكه بملك / عبدالله ابراهيم عبدالله ونشاطه مكتب توريد مواد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  111212نجالء عبدالحميد محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

ن حسين الـتأشير:   ، يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله/ شارع عمر بن عبدالعزيز شقه بالدور االول العلوى بملك حسين حس

 محمد

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  125352ابدين عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سومه عبدالحفيظ زين الع -  206

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، الزاوية بملك/ حسن احمد عمر

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125314امل مكرم صادق محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

، بندر ابنوب  شارع الشيخ سالم  بملك/ طارق يحى هالل احمدالـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125323عبدالمحسن احمد امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

 الـتأشير:   ، الغنايم غرب شارع الجمهوريه بملك/سباق احمد علي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125310تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     غالى عدلى عازر غالى ، -  209

 الـتأشير:   ، بندر ساحل سليم   شارع المصرف  بملك/ فايز سالى بقطر

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125312احمد ابوالحجاج احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

 الـتأشير:   ، اسيوط مستشفي القصر العيني بملك/صالح علي عيسي احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125325هيثم عادل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

 الـتأشير:   ، نزالى جانوب   بملك/  اشرف محمد عبدالله

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125322الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ابراهيم عبدالصانع امين علم -  212

 وصف الـتأشير:   ، تقسيم ابوجبل بملك/ عبدالصانع امين علم الدين

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125351نفادي حموده حسين عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

صف الـتأشير:   ، ساحل سليم الشاميه بملك/محمد حسين احمد بكرو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125352محمد خليل ابراهيم رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

 الـتأشير:   ، تقسيم البع نايله خاتون  بملك/ مصطفى محمد عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125312احمد عاطف احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

 الـتأشير:   ، عرب االطاولة  بملك/ عاطف احمد ابراهيم سيد

يل العنوان , وصف تم تعد 25255212وفي تاريخ  125354عامر صابر عامر مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

بملك / رمضان صابر عامر مرسي -الـتأشير:   ، المطيعه  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125311هدى عبدالمنعم عبدالباسط سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

 وصف الـتأشير:   ، الحواتكه بملك/ سيد عبدالموجود وهمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125222د حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالله احم -  218

بملك/ عبدالله احمد حسن محمد -الـتأشير:   ، الحبالصه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322بولس فايز جيد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

، العزية  بملك/ شحاته يعقوب اسحقالـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125222محمود شعبان احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

 الـتأشير:   ، بندر القوصيه شارع احمد عرابي بملك/خالد علي حفناوي

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  125320فرد ،  سبق قيده برقم    حسام سيف االسالم اسامه سليمان صالح ، تاجر  -  221

بملك / نعمه عبدالمجد عبدالرحمن محمد -العنوان , وصف الـتأشير:   ، بني مجد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125352احمد صلحى مخيمر بدران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

نزله عبدالاله بملك/ صلحى مخيمر بدرانالـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125321محمد كامل سليمان عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  223

 الـتأشير:   ، تاسا بملك/ رفعت محمد احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212في تاريخ و 125315لميس منسى نتيج مرقس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

 الـتأشير:   ، بندر القوصية  شارع الرعاية   بملك/ فايز امين حنا صالح

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125312مؤمن احمد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

رع من شارع العدلى بملك / مازن محمد شفيق عبدالسالمالـتأشير:   ، شارع ابرهيم الدسوقى المتف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125312مؤمن احمد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  226

واغلق 2512/2/14ح فى الـتأشير:   ، كان ابراهيم الدسوقى العادلى بملك / مازن محمد شفيق ونشاطه مركز تدريب تنيه بشريه افتت

114022ومقيد برقم 2525/1/25  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125350حسين رشوان حسانين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

بنى عدى البحريه بملك / رشوان حسانين-وصف الـتأشير:   ، بندر منفلوط    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125312د ،  سبق قيده برقم    احمد محمد زكى احمد ، تاجر فر -  228

بالدور االرضي سنتر اسيوط امام عصير العربي بملك/ محمد على احمد حسن 1الـتأشير:   ، محل رقم  

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255212وفي تاريخ  125322مينا حسني سعدي سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  229

 الـتأشير:   ، الغنايم قبلي بملك/سامي سالمه بخيت

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  115224اشرقت هانم صبرى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

شارع مسجد الرجائى بملك / تهامى زكريا سيد 32الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125352محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد عبدالمحسن -  231

 وصف الـتأشير:   ، عزبه عبدالباقى بملك/ ابراهيم احمد ابراهيم

ف تم تعديل العنوان , وص 25255212وفي تاريخ  125352ماجده منسى نتيج مرقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  232

 الـتأشير:   ، شارع الرعايه بملك/ فايز امين حنا صالح

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125312رجب محسن ابو الحسن عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

 وصف الـتأشير:   ، منفلوط ام القصور بملك/محمد حسن احمد مهران

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  25221فرد ،  سبق قيده برقم     رفعت صدقي عوض جادالله ، تاجر -  234

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ رفعت صدقى عوض جادالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125355حماده شعبان احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  235

، بندر القوصية  طريق السلخانة  بملك/ حمدى محمد كامل   الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125313امين شحاته احمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

 الـتأشير:   ، عرب مطير بملك/ شحاته احمد مهران

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125324فرد ،  سبق قيده برقم     احمد عبدالعال عبدالجواد عبدالعال ، تاجر -  237

بملك / عبدالعال عبدالجواد عبدالعال علي -وصف الـتأشير:   ، المشايعة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125353سيد محمد سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  238

صنبو بملك/ محمد سيد محمد سيد الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125331سهير ابوالحسن عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  239

بملك / مصطفي ابوالحسن عبدالسميع -الـتأشير:   ، بني غالب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125343   محمد بدر عبدالصبور جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  240

 الـتأشير:   ، بنى حسين   بملك/ عيشه احمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125302سيد محمود سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

 الـتأشير:   ، موشا بملك/ محمود سيد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125333نظير شفيق سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناديه  -  242

 الـتأشير:   ، البورة  بحرى البلد بملك/ نزيه بشاى الياس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

وصف تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  125305ناديه ناجى عزيز يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  243

 الـتأشير:   ، حى التحويله بملك/ مصطفى محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  115132يوحنا اديب رياض جورجى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

ه10ورشة رقم -مجمع الصناعات الصغيرة-الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلةبنى غالب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125342محمد طاهر بكر منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

بملك / طاهر بكر منصور -الـتأشير:   ، ام القصور   

, وصف تم تعديل العنوان  25255213وفي تاريخ  125302محمد احمد محمد سحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  246

( شارع امين الهاللي بملك/ عاطف بدري محمد23الـتأشير:   ، عقار رقم )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125340ساره ماهر كامل ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  247

 الـتأشير:   ، شارع حسنى رمضان حى السادات بملك/ حسنى بسيونى على

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125340ه ماهر كامل ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سار -  248

فى  شارع حسنى رمضان بملك / حسين رمضان فرغلى عبدالحافظ ونشاطه خردوات افتتح 10الـتأشير:   ، كان له بناحيه  السادات 

أسيوط 224112ومقيد برقم 2512/12/14واغلق فى  2512/12/2  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20414امانى حشمت عبدالباسط طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

 الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة بهيج بملك اسامة حشمت عبد الباسط

تم تعديل العنوان , وصف  25255213يخ وفي تار 125342محمد مرسى على مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

 الـتأشير:   ، الناصرية  شارع ابوالعال  بملك/ مرسى على مرسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125301ماجد شاكر عزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

ر علي فراجبملك / سلطان صاب -البحريه  -الـتأشير:   ، بني عديات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  23105فراس احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  252

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ مدحت محمد فولى

تم تعديل العنوان ,  52552132وفي تاريخ  125342عادل عبدالبصير شندى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

 وصف الـتأشير:   ، شارع رعاية الطفل بملك/ احمد سعد سليمان

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  125342عادل عبدالبصير شندى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

اعى فيما عدا بت محمد ونشاطه بيع اجهزة كهربائيه بالقطوصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحيه شارع حسن البنا بملك/ عاطف ثا

أسيوط وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط 22222ومقيد برقم 2512/1/22واغلق فى  2513/1/2الكمبيوتر افتتح فى  

العنوان , تم تعديل  25255213وفي تاريخ  125332خالد محمود عبدالباقى فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  255

 وصف الـتأشير:   ، نزه قرار بملك/ ابراهيم محمد عبدالباقى

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  125322رشا ناجح عبدالنعيم عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  256

 وصف الـتأشير:   ، دير القصير  بملك/ عصام نعمان احمد عبدالظاهر

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  125335عبدالغنى عبدالعليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد على  -  257

 وصف الـتأشير:   ، بنى شقير   بملك/على عبدالغنى عبدالعليم

وصف تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  125332عبدالاله حمدى عمر طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  258

 الـتأشير:   ، عرب االطاولة   بملك/ مهران عبدالله مهران



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125332عبدالعال حسن سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

 الـتأشير:   ، الزاوية بملك/ ابراهيم حسن سليمان احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125330ر فرد ،  سبق قيده برقم    عصمت احمد مجلي خليفه ، تاج -  260

حماده احمد مجلي -الـتأشير:   ، تاسا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125302مدنى صدقى عيد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

د سعد جبرالـتأشير:   ، شارع الجالء بملك/ محمو  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  03212وجيه عزيز عبدالمسيح جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  262

شارع الجندى المتفرع من شارع النميس ملك الطالب ونشاطه مكتب  22وصف الـتأشير:   ، كان له محل رئيسى كائن بناحية 

القوانين المتعلقة بذلك وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاطاستيراد وتصدير طبقاً للقرارات و  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  125334عبدالرحيم على محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  263

شارع الشرق  بملك/ سمير سيد محب خير 404وصف الـتأشير:   ، المعلمين  قطعة  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  125332عبدالغنى هيكل عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شحاته  -  264

 وصف الـتأشير:   ، علوان  بملك/ محمد احمد على سالمه

,  تم تعديل العنوان 25255213وفي تاريخ  125342ماهر محروص سليمان منقريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  265

 وصف الـتأشير:   ، بنى غالب بملك/ الغرفة التجارية المصرية باسيوط

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125303رانيا كارم كتشز شاروبيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  266

بملك/ منتصر وليس عزيز -الـتأشير:   ، ام القصور   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125332اجر فرد ،  سبق قيده برقم    مينا صالح صبحى عزيز ، ت -  267

 الـتأشير:   ، البورة بملك/صالح صبحى عزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125344سيد مصطفى سيد صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  268

ت متفرع من شارع الجمهورية بملك / نبيل عبده امامشارع معهد الفتيا 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125304اسماعيل خلف حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

 الـتأشير:   ، بندر ساحل سليم شارع الجمهوريه بملك/ عبد الراضي توفيق صديق

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  112233محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالكريم مصطفى عمر  -  270

بملك عبدالنبى حسين محمود-مركز ابنوب -وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة دير شو  

تم تعديل العنوان  25255213وفي تاريخ  125300امير عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  271

 , وصف الـتأشير:   ، موشا شارع الجسر البحري بملك/مصطفي احمد ثابت

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  22202انعام محمود سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  272

ي وقد الغى محمود سالم سالم ونشاطه حظيره لتربيه المواش الـتأشير:   ، كان له محل رئيسي اخر كائن بناحيه الشامية بملك/ انعام

 لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125341عاطف احمد محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  273

 الـتأشير:   ، عرب مطير بملك/ احمد محمد عوض على

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  125345االمير السيد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

بملك/ السيد احمد شحاته دياب -قبلي البلد  -الـتأشير:   ، الزاويه   
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تم تعديل العنوان , وصف  52552132وفي تاريخ  125342هبه رفعت حسانين ابوخطوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  275

 الـتأشير:   ، بندر ساحل سليم شارع التامينات االجتماعيه بملك/ اسامه احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  125302ساميه محمد سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  276

والعالالـتأشير:   ، شطب بملك/ عبدالباسط محمود اب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255210وفي تاريخ  125322عاطف عوض وهبه نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  277

 الـتأشير:   ، نزلة فرج بملك/ عوض وهبه نخله

ل العنوان , تم تعدي 25255212وفي تاريخ  125321عماد الدين عبدالنبي محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  278

بملك /محمد صديق محمد -وصف الـتأشير:   ، الزاويه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  23231اميل سمير شحات بسطوروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  279

وسبملك/ عمرو عصام الدين كمال محر 4الـتأشير:   ، ميدان المنفذ برج الحسن الدور الثانى شقة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125323عليمي احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  280

بملك/ زكيه فؤاد احمد فرغلي -الـتأشير:   ، الوسطي  

تعديل العنوان , تم  25255212وفي تاريخ  125320اميره ابراهيم عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  281

بملك/ عالء ابراهيم عبدالعزيز محمد -وصف الـتأشير:   ، مير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  282

 الـتأشير:   ، الزاويه بملك/ احمد محمد جالل عثمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112142ثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم محمد جالل ع -  283

والكائن بناحيه الزاوية بملك/ محمد جالل عثمان محمد ونشاطه  2525لسنه 3222الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر بايداع برقم

أسيوط 214211ومقيد برقم 2525/4/22مكتب مقاوالت اعمال متكامله افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  152224اسامه دسوقى محمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  284

 الـتأشير:   ، بندر القوصيه شارع وابور المياه بملك / محمد شاكر سنوسى بهجات

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  152224اسامه دسوقى محمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

  الـتأشير:   ، امتداد يسرى راغب ابراج التاوحيد بملك / سوزان حسين محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322عبير زيدان ابراهيم فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  286

بملك/ نصر محمد حسنالـتأشير:   ، ديروط الشريف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322ايمن على عيد عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  287

 الـتأشير:   ، كوم شهيد عزبه حليم بملك/ابراهيم على عيد عليوه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212تاريخ وفي  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  288

 الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه الزاوية بملك/ احمد محمد جالل عثمان ونشاطه حظيرة مواشي بايداع

2525لسنه2325برقم  

عديل العنوان , تم ت 25255212وفي تاريخ  125322سهام عبدالحفيظ منصور حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

  وصف الـتأشير:   ، شارع شهاب بجوار مخبز الطيب البيسرى بملك/سهام عبدالحفيظ منصور

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322محمود علي محمود علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  290

 الـتأشير:   ، شارع بورسعيد بملك/ هشام محمد بخيت
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322احمد محمد رفاعى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  291

 الـتأشير:   ، شرق  بملك/ امال احمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125324عماد رشاد عبدالسالم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  292

بملك / رشادعبدالسالم محمد -نزه قرار -تأشير:   ، منفلوط الـ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322محمد مصطفي محمد الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  293

بملك/ مصطفي محمد الديب -الـتأشير:   ، عرب االطاوله  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125322ر فرد ،  سبق قيده برقم    حنان مختار عبدالكريم اسكندر ، تاج -  294

 وصف الـتأشير:   ، الشغبة بملك/ احمد هاشم درويش محمد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  125323مريم شنوده نجيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  295

رع رعاية الطفل  بملك/ ممدوح جوده مرزوق، بندر القوصية  شا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322عمرو سيد توفيق عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  296

 الـتأشير:   ، بندر القوصية  شارع مصرف مهنى بملك/ جمال محمد عبدالحفيظ

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112242قيده برقم     سعاد شفيق سعد حنا ، تاجر فرد ،  سبق -  297

بملك سعاد شفيق سعد حنا -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة العزية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125302احمد محمد بدر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  298

قوصية شارع عرابى بملك/ صابر محمد بدرالـتأشير:   ، بندر ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125324خميس كميل عبدالله ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  299

بملك/ كريم عزيز ابادير -الـتأشير:   ، ربفا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212في تاريخ و 154042محمد احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  300

بملك / عمر عصام الدين كمال  4شقة رقم  -الدور الثانى-برج الحسن  -ميدان المنفذ-الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة ثان اسيوط 

 محروس

يل العنوان , وصف تم تعد 25255212وفي تاريخ  125320خلف حسنى احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  301

 الـتأشير:   ، تاسا بملك/ احمد حسنى احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  150222فوزى ألفى نصر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  302

بجعله بملك/ مخلص الفى نصر مسعود ونشاطه مكتب  2512لسنه 2204الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بالقيد المودع برقم

 مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  150222مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فوزى ألفى نصر  -  303

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ الفى نصر مسعود

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125325ناجح زكى على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  304

:   ، بنى شقير بملك/عبدالله عبدالستار عبداللهالـتأشير  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125321االمير طه عبدالجيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  305

 وصف الـتأشير:   ، الواسطى   بملك/ حليمه محمد سيد عمر

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322قيده برقم     اسماعيل عمر خلف محمد ، تاجر فرد ،  سبق -  306

 الـتأشير:   ، شارع النزهه بملك/ محمود محمد محمود
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  150222فوزى الفى نصر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  307

بجعله بملك/ الفى نصر مسعود ونشاطه بيع غالل 2512لسنه 4222المودع برقمالـتأشير:   ، يعدل صاحل الملك بالقيد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  150222فوزى الفى نصر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  308

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله/ مخلص الفى نصر مسعود

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  152224حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسامه دسوقى محمد  -  309

حمد ونشاطه الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية  كائن بناحية امتداد يسرى راغب ابراج التوحيد بملك /سوزان حسين م

  مكتب نظافه عامه ورفع وتوريد مخلفات صلبه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125325حمد دويني سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفي م -  310

بملك/ حسين طه عبدالجيد -طريق بين الجناين -الـتأشير:   ، الواسطي   

وان , وصف تم تعديل العن 25255212وفي تاريخ  125325محمد محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  311

 الـتأشير:   ، الزاوية بملك/ محمد احمد محمد البوز

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  150523مصطفى محمد على صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  312

وذلك عن نشاط مكتب  0شقهالـتأشير:   ، كان له محل رئيسى اخر كائن بناحيه بندر ديروط شارع ابوجبل بملك/ محمد على صالح 

وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط 2من المجموعه 32والفقره 12عموم االستيراد فيما عدا المجموعه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322احمد رفعت على عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  313

بورسعيد  بملك/ رفعت على عثمان الـتأشير:   ، بندر منفلوط  شارع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322مينا نشات ناجي عشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  314

بملك / الغرفه التجاريه المصريه باسيوط -الـتأشير:   ، بني غالب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322   اشتياق على محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  315

 الـتأشير:   ، بنى يحى/ محمد سالمه جمعه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322عماد فتحي فرنسيس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  316

بملك/ عماد فتحي فرنسيس -الـتأشير:   ، الحواتكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322وزيه محمد صالح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ف -  317

 الـتأشير:   ، بنى عديات البحرية  بملك/ حسين على احمد

ن , تم تعديل العنوا 25255212وفي تاريخ  125320رمضان حسن عبدالرحيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  318

 وصف الـتأشير:   ، جحدم بملك/محمد عنتر ريان خفاجى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22222عبدالله سيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  319

شارع الوحدة المحلية بملك/ عالء عبدالسالم محمد عادل 12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22222، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله سيد محمد على  -  320

عن نشاط مكتب مقاوالت اعمال متكاملة بناحية سالم بملك/ وحيد سيد محمد  2513لسنة  1252الـتأشير:   ، له محل مودع برقم 

 على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  022215فوزى ألفى نصر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  321

ه والكائن بناحيه بصره بملك مخلص الفى نصر مسعود ونشاط  2512لسنه 2204الـتأشير:   ، كان له محل رئيسي اخر مودع برقم 

 مكتب مقاوالت اعمال متكامله وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125321ر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمود فؤاد رضوان ، تاج -  322

 الـتأشير:   ، شارع البيسري بملك/ ابراهيم محمد عبدالعزيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125455ممدوح خيرالله سيدهم خيرالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  323

، ش سيتى االول بجوار معرض الدكتور لالدوات الصحية  بملك/ عبدالهادى احمد عبدالحفيظ  وصف الـتأشير:    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125455ممدوح خيرالله سيدهم خيرالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  324

و 1222/1/1افتتح فى 34222حرم عن نشاط ترزى مقيد برقموصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحية شارع الميثاق  بملك/ سيد م

1221/4/21اغلق فى  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125323ناصر محروص احمد ظاهر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  325

بملك / عميره بدري حامد الديب -الـتأشير:   ، عرب االطاوله   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  23352الغنى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد اسماعيل عبد -  326

 وصف الـتأشير:   ، المطيعة شارع الشيخ عبدالشافى بملك/ اسماعيل عبدالغنى اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  21225255وفي تاريخ  23352محمد اسماعيل عبدالغنى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  327

اودع برقم  وصف الـتأشير:   ، له محل بناحية المطيعة بملك/ اسماعيل عبدالغنى اسماعيل عن نشاط/ مكتب مقاوالت اعمال متكاملة

2515لسنة  1324  

يل العنوان , تم تعد 25255212وفي تاريخ  125453عبدالجيد نصر عبدالجيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  328

بملك/ نصر عبدالجيد عبدالعال  -وصف الـتأشير:   ، تاسا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125452انور عازر يونان ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  329

 الـتأشير:   ، نزلة ضاهر بملك/مقار عازر يونان ميخائيل

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125413الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود سامى حسن عبد -  330

 وصف الـتأشير:   ، تاسا بملك/ سامى حسن عبدالحميد حسين

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125451محمود سعد عبدالظاهر موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  331

بملك/ هبه عبدالرحيم محمد عيد -وصف الـتأشير:   ، بلوط  

عديل العنوان , وصف تم ت 25255212وفي تاريخ  125411ادهم ابراهيم عبدالرحمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  332

 الـتأشير:   ، بندر ديروط تقسيم ابوجبل شارع بورسعيد بملك/ حسام الدينسعد فرجانى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125414مايكل عاطف ثابت سعدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  333

كة سابقا( بملك/ شنوده كريم كامل شنبرالـتأشير:   ، اول اسيوط شارع سعيد حسين ثابت)البر  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  23352محمد اسماعيل عبدالغنى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  334

عيل نى اسماوصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه المطيعه شارع الشيخ عبدالشافى بملك/ اسماعيل عبدالغ

2525لسنه2433ونشاطه تعبئه مواد غذائيه الى بايداع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125324محمود حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  335

 الـتأشير:   ، اول اسيوط شارع الجيش ابراج الشرق للتامين بملك/ احمد فهمى محمد عيسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322ه نصر مناع محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    غاد -  336

 الـتأشير:   ، بني ادريس بملك/ احمد محمد كامل

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125415ياسين محمد عبدالرحيم جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  337

تأشير:   ، المندره بحري بملك / محمد عبدالرحيم جبرالـ  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125452اشرف رشدى شاروبيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  338

شارع الجالء بملك/ سليم القمص ميخائيل 23وصف الـتأشير:   ، ثانى اسيوط   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125320تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     وليد تميم انور محمد ، -  339

 الـتأشير:   ، منقباد طريق اسيوط الخارجة عزبة الجيش بملك/ ياسر محمد غنيم

ف تم تعديل العنوان , وص 25255212وفي تاريخ  125325حماده احمد علي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  340

 الـتأشير:   ، شارع الشيخ سالم بملك/ احمد محمد ضبع

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22222عبدالله سيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  341

ارات الغير عن نشاط مكتب نقل بضائع على سياراته وسي 2525لسنة  2425الـتأشير:   ، افتتح محل رئيسى اخر اودع برقم 

 بناحية/ منقباد شارع الوحدة المحلية بملك/ عالء عبدالسالم محمد عادل

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125452اسالم جمال ثابت محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  342

 الـتأشير:   ، شارع التجنيد بملك/ جمال ثابت

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125454حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مروه سيد عبدالعظيم ا -  343

 الـتأشير:   ، بندر ديروط شارع القيسارية بملك/ جمال محمد عبدالناصر اصيل

العنوان , تم تعديل  25255212وفي تاريخ  125322ايمان رمضان محمود عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  344

 وصف الـتأشير:   ، بنى زيد االكراد شارع الجسر العمومى بملك/ مصطفى فرحان على سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125321امال نصرالدين محمد زارع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  345

ش الميثاق  بملك/ مصطفى عصمت مراد مصطفى34الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125412عبدالله حماده يوسف عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  346

 وصف الـتأشير:   ، شرق بملك/ حماده يوسف عبدالوارث

العنوان , وصف تم تعديل  25255212وفي تاريخ  125322يوسف احمد سليمان بديوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  347

 الـتأشير:   ، عرب القداديح  شارع سليمان بديوى  بملك/ احمد سليمان بديوى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125452شحاته عبد محمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  348

بملك/ نرجس مهران محمود -الـتأشير:   ، جزيره الحواتكه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322فتحى توفيق حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عمر -  349

 الـتأشير:   ، بنى قره بملك/ فتحى توفيق حامد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125450سحر عطا شمشون بسكالس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  350

0ر:   ، شارع الجمهوريه اتحاد مالك برج الياسمين بملك/ حسن البنا هاشم محمد خليل الدور االرضي محل رقم الـتأشي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125452خالد محمود على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  351

ود على حسين ابوزيدالـتأشير:   ، الزاوية طريق اسيوط الغنايم بملك/محم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125322مايكل عونى ناجى بولس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  352

شارع امتداد يسرى راغب بحى السادات  بملك/ زكى بكرى محمد عبدالحميد02الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125323سبق قيده برقم      صابر حسن عبدالعزيز جادالكريم ، تاجر فرد ، -  353

 وصف الـتأشير:   ، الزاوية بملك/ محمد صديق محمد حامد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125323صابر حسن عبدالعزيز جادالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  354

د عن نشاط/ بيع عالفة حيوان بالقطاعى بناحية/ الزاوية بملك/ سي 2555لسنة  4224مودع برقم  وصف الـتأشير:   ، كان له محل

 صالح جاد وقد الغى لالستغناء عنه وتركه النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422فايزه احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  355

ويجات بملك/ نجاح احمد محمد احمدالـتأشير:   ، الر  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125423محمد عبدالعال محمد جادالحق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  356

 وصف الـتأشير:   ، اول اسيوط حى االربعين بملك/ عبدالعال محمد جادالحق

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125422سبق قيده برقم     ناجح مختار احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  -  357

 وصف الـتأشير:   ، بصره  بملك/ حسن على عثمان محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125402صالح حسين محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  358

حنفى محمود ابراهيم صالح الـتأشير:   ، الحواتكة عزبة سعد بملك/  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112325امير عادل عدلى دبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  359

 2024داع برقمالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه العزية بملك/ هشام عادل عدلي ونشاطه محل بيع علف حيوانى باي

2525لسنه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22152اسامه عونى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  360

 الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة  الحواتكة بملك عونى جرجس سعد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125412مصطفى احمد حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  361

 وصف الـتأشير:   ، المعصره بملك/ سيد احمد حسن

 تم تعديل العنوان , وصف 25255212وفي تاريخ  125433محمد البدرى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  362

 الـتأشير:   ، الزاوية بملك/ البدرى على محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125440آيه امام احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  363

 الـتأشير:   ، العوامر  بملك/ سعاد عبدالحميد عبدالناصر

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125420،  سبق قيده برقم     مصطفى رمضان سليمان عبدالرحيم ، تاجر فرد -  364

 وصف الـتأشير:   ، البورة  بملك/ رجب خليفه عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112325امير عادل عدلى دبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  365

عادل عدلى الـتأشير:   ، العزيه بملك / هشام  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112325امير عادل عدلى دبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  366

عن نشاط حظيرة مواشى بناحية / العزية بملك/ هشام عادل عدلى دبس 2512لسنة  2312الـتأشير:   ، له محل مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125443جر فرد ،  سبق قيده برقم    راندا حمدى محمد سعيد ، تا -  367

  الـتأشير:   ، شارع سعد زغلول بملك/ محمد على ثابت وعمرو على ثابت

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125425عبدالرحيم دياب عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  368

بملك/محمود عبدالوهاب محمد ابو العال-ف الـتأشير:   ، المعابدة الشرقيه وص  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422احمد محمد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  369

 الـتأشير:   ، بنى شقير بملك/احمد محمد حسن محمد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125432، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعد حمدي عبدالقادر سليمان  -  370

بحري بملك/ عاطف عبدالموجود ابوزيد -وصف الـتأشير:   ، المشايعه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112425عادل الفى سيف ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  371

:   ، تعديل صاحب الملك بجعله / صابر الفى سيف ميخائيلالـتأشير   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125412ساميه جالل شحاته بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  372

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط  شارع جناين ايوب  بملك/ خالد حسن على

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  22352محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز -  373

لسنة  3223وصف الـتأشير:   ، له محل بناحية درنكه بملك/ عبدالعزيز محمد جاد الحق عن نشاط جرش وتقشير حبوب مودع برقم 

2552 

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  22352ه برقم    عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  374

 وصف الـتأشير:   ، درنكه بملك/ عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125441سماح عبدالاله زكي عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  375

بملك/ عمرو علي حسين عبدالعال بحري -الـتأشير:   ، المشايعه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125324هدير محمود عبدالغفار احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  376

 الـتأشير:   ، تقسيم فوزيه نجيب شارع الجمهوريه بملك/ كوثر سيد عبدالعال

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  22352فرد ،  سبق قيده برقم     عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز محمد ، تاجر -  377

بيدات وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه درنكه بملك/ عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز محمد ونشاطه م

2525لسنه 2035ومخصبات واسمده وتعبئه مواد غذائيه بايداع برقم  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125432الح الطويل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    آن وجدى عازر ص -  378

( بملك/ سناء ادوار حنين1وصف الـتأشير:   ، ابراج النيل رقم )   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125442على احمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  379

تأشير:   ، بحرى طريق اسيوط الغنايم بملك/ نبيل محمود همامالـ   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125401عصام مكرم عبدالظاهر عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  380

 وصف الـتأشير:   ، عرب العوامر   بملك/  مكرم عبدالظاهر عبدالقادر

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125424نعيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد زين عبدال -  381

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط  شارع العشرين  بملك/ احمد زين عبدالنعيم على

العنوان , وصف تم تعديل  25255212وفي تاريخ  125422هبه حسين عبدالعزيز عزاز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  382

 الـتأشير:   ، شرق بملك/ محمد عثمان عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125432ايمان عبدالرحيم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  383

قبلي بملك/ شحاته عبدالله مغازي -وصف الـتأشير:   ، المشايعه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125444در ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم احمد ابراهيم حي -  384

 الـتأشير:   ، شارع مدرسة التجارة بملك/ قنديل محمد سليمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125444اسالم احمد ابراهيم حيدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  385

عن نشاط / محل بيع اكسسوار محمول بالقطاعى بناحية / شارع مدرسة  2512لسنة  1232شير:   ، كان له محل مودع برقم الـتأ

 التجارة بملك/ قنديل محمد سليمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22225هانى عبدالعليم ثابت محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  386

ر:   ، مدخل سوالم ابنوب بملك/ عبدالمجيد احمد محمد عبدالمالكالـتأشي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125400هبه محمود على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  387

شارع رياض بملك/ مرزوقه سيد محمد 2الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125430فرد ،  سبق قيده برقم     عزالدين محمد عزالدين شحاته ، تاجر -  388

 وصف الـتأشير:   ، المشايعة  قبلى  بملك/ عبدالرحمن عبدالعليم حماد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422حسن الحسينى مرسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  389

 الـتأشير:   ، درنكه بملك/ وليد محمود مدنى

العنوان تم تعديل  25255212وفي تاريخ  125445هارون محمود عبدالعاطى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  390

  , وصف الـتأشير:   ، المشايعة قبلى بملك/ محمود محمود عبدالعاطى عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112242عمرو محمد سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  391

له مرعى بنى مر مركز الفتحالـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة شارع الجمعية الزراعية بملك على عبدال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125403ايمان بخيت صابر بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  392

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب شارع الجمهوريه بملك/عباس محمد محمد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125402    ايريني ابراهيم غبريال جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  393

(بملك/ اسامه ماهر عزيزوعماد عياد ميالد وناجي جاد 1(بستار مول الكائن )12محل رقم ) -وصف الـتأشير:   ، اسيوط الجديده 

 الله

ديل العنوان , وصف تم تع 25255212وفي تاريخ  125432احمد سيد همام محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  394

 الـتأشير:   ، المشايعة قبلى بملك/ سيد همام محمد عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125442محمد جمال حسن نادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  395

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط شارع جناين ايوب بملك/عماد احمد مصطفى نعمان

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125442ابراهيم محمود حسانين مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  396

  وصف الـتأشير:   ، موشا شارع اوالد على غرب بملك/ محمود حسانين مصطفى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22152اسامه عونى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  397

بجعله  بجعله الحواتكه بملك عونى جرجس سعد 2552لسنة  3024الـتأشير:   ، يعدل العنوان فى القيد المودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125431كرستينا ثروت رسمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  398

ار رقم لها محل بناحية اول اسيوط شارع المحافظة امام مدرسة الوحدة بملك /ديفيد رفعت حكيم حنا  عقوصف الـتأشير:   ، كان 

أسييوط وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط 150122ومقيد برقم 2512/4/2وقد اغلق فى  2512/3/21افتتح فى  12  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125431  كرستينا ثروت رسمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  399

 وصف الـتأشير:   ، اول اسيوط متفرع من شارع جسر السلطان بملك/شنوده بهاء رمزى

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125410روفائيل حبشي موسي حبشي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  400

بملك / غني حبشي موسي حبشي -وصف الـتأشير:   ، الزاويه   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125434بدر على عبدالعزيز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  401

  وصف الـتأشير:   ، الزاوية بملك/ على عبدالعزيز مصطفى

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  125404 الحسينى رياض عبدالظاهر عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  402

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، نزلة عنان بملك/ ناديه حمدى محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125425احمد علي ابراهيم سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  403

بملك/ ممتاز عادل محمد -الـتأشير:   ، شرق   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125432مود احمد محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مح -  404

 الـتأشير:   ، منقباد شارع مصنع السماد بملك/ كمال عبدالحافظ محمود

م تعديل العنوان , ت 25255212وفي تاريخ  125402عبدالرحمن محمد احمد يحيي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  405

 وصف الـتأشير:   ، شارع عزت جالل بملك/ محمد عثمان عبدالوالي عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125402محمود يونس حسين عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  406

 الـتأشير:   ، المناه الكبرى بملك/ يونس حسين عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125412احمد محفوظ محمد هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  407

 الـتأشير:   ، البياضية السنطا البيضاء بملك/ محفوظ محمد هريدى

العنوان , وصف  تم تعديل 25255212وفي تاريخ  125442زينب جمال محمد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  408

 الـتأشير:   ، جالل عفيفي مبني االوقاف السابق بملك/ محمد دراملي حسين

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22225هانى عبدالعليم ثابت محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  409

بيع قطع غيار  ب بملك/ عبدالمجيد احمد محمد عبدالمالك ونشاطهالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه مدخل سوالم ابنو

2525لسنه 2002مركبات بايداع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125412صفاء صدقي حسن فريجه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  410

بملك/ رافت حسين هاشم -الـتأشير:   ، شطب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125412ن فريجه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صفاء صدقي حس -  411

واغلق فى  2552/1/22الـتأشير:   ، كان لها محل بناحية شطب بملك رافت حسين هاشم ونشاطه حدايد وبويات  افتتح فى 

وقد الغي لالستغناء عنه 2550/1/4  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125412اجر فرد ،  سبق قيده برقم    صفاء صدقي حسن فريجه ، ت -  412

ارده وساخنه الـتأشير:   ، كان لها محل رئيسي اخر كائن بناحيه شطب بملك/ رافت حسين ونشاطه محل تحضير وبيع مشروبات ب

أسيوط 20214ومقيد برقم 2552/4/12واغلق فى  2552/1/22افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125435سماء خيرى سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ا -  413

 الـتأشير:   ، المشايعة قبلى بملك/ عمر محمد محفوظ محمد

ل تم تعدي 25255212وفي تاريخ  125405عبدالرحمن مصطفي عبدالوهاب عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  414

بملك/ مصطفي عبدالوهاب عثمان -العنوان , وصف الـتأشير:   ، نزه قرار  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422مريانا ثروت الفى روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  415

وقالـتأشير:   ، ثانى اسيوط تقسيم الكسان متفرع من شارع النصر بملك/ جميل ملك مرز  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422كريمه بدرى فهيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  416

 الـتأشير:   ، المشايعة قبلى بملك/ وليدعمر فتحى

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255212وفي تاريخ  125422محمد عبدالرازق سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  417

د(  المنطقة الصناعية  بملك/ الغرفة التجارية المصرية باسيوط3الـتأشير:   ، بنى غالب رقم )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125423عنتر ابوالغيط محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  418

 الـتأشير:   ، منقباد بجوار كوبرى المساكن بملك/ عثمان محمد الطيب محمد

تم تعديل العنوان ,  25255212اريخ وفي ت 125425محمد بخيت عبدالرحمن عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  419

  وصف الـتأشير:   ، المعلمين الجديده بملك/ بخيت عبدالرحمن عثمان
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تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125422اشرف حسن عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  420

 وصف الـتأشير:   ، ام القصور بملك/حسن عبدالحميد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422خالد سيد عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  421

شارع رياض  بملك/ ابوبكر خلف على 02الـتأشير:   ،   

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255212وفي تاريخ  125424اسامه كوثر توفيق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  422

 الـتأشير:   ، نزله عبدالاله شارع الثورة بملك/مريم شاكر سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422عيد محمد عيد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  423

 الـتأشير:   ، شطب بملك/ فاطمه محمد احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  24124بق قيده برقم    سعد سيد حسن محمد ، تاجر فرد ،  س -  424

، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه بنى قره بملك/ كامل سيد حسن ونشاطه حظيره لتربيه المواشي بايداع   

2525لسنه2022برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  122011احمد بكر عبدالجليل ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  425

ة مواشى قد الغى ملك رمضان بكر عبدالجليل ابوبكر نشاطه حظير -الـتأشير:   ، كان له محل رئيسى اخر كائن بناحية المندرة قبلى 

2512لسنه3252لالستغناء عنه وتركه للنشاط بايداع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125421فرد ،  سبق قيده برقم    نيفين غانم عبدالغنى عباس ، تاجر  -  426

 الـتأشير:   ، المندرة قبلى   بملك/ عماد محمد محمد االمير محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125421نيفين غانم عبدالغنى عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  427

افتتح 112020، كان له محل بناحية المندره قبلى بملك/ عماد محمد محمد االمير عن نشاط حظيرة مواشى مقيد برقم   الـتأشير:

2525/3/10و اغلق فى2512/15/10فى  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  112244عصام محمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  428

يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ حسني علي عبدالنبيالـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  125421مصطفى كامل عبدالهادى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  429

  , وصف الـتأشير:   ، المطيعة بملك/وحيد كامل عبدالهادى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125423ق قيده برقم    ساميه محمود رزق حماد ، تاجر فرد ،  سب -  430

 الـتأشير:   ، بنى مر  بملك/ خالد محمود رزق وسناء محمود رزق

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125424خليل ابراهيم صالح جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  431

بملك/ جهاز مدينة اسيوط الجديدة 13الدور االرضى بالقطعة  2ديدة محل الـتأشير:   ، اسيوط الج  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422منى محمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  432

 الـتأشير:   ، الشغبة بملك/ حمدى حسن على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422يده برقم    محمد صالح محمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  433

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب شارع بستان النيل وسط الجناين بملك/ رفعت محمد صالح

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  24124سعد سيد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  434

قره بملك/ كامل سيد حسن ، بنى    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  24124سعد سيد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  435

دعن نشاط / بيع مواد غذائية بالقطاعى بناحية / بنى قره بملك/ كامل سيد حسن محم 2515لسنة  3225، له محل مودع برقم     
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125420سمر بيومى احمد بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  436

 الـتأشير:   ، شارع بورسعيد سنتر سيدى جالل بملك/ مصطفى عبدالنبى احمد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125425طلعت صالح لطفى تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  437

 وصف الـتأشير:   ، بنى عليج بملك/صالح لطفى تاوضروس

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125420حسام مصطفى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  438

 الـتأشير:   ، بصره بملك/ مصطفى محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422،  سبق قيده برقم     سامح عبدالمالك ملك حنا ، تاجر فرد -  439

 الـتأشير:   ، بندر القوصية  شارع خالد ابن الوليد بملك/ عزت عبدالمالك ملك

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125422عبداللطيف احمد عبداللطيف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  440

 وصف الـتأشير:   ، غرب بملك/ منتصر محمد حسن احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125422محمد عبدالمعز مرعى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  441

 الـتأشير:   ، بهيج بملك/ عبدالمعز مرعى احمد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  111522برقم    مصطفى محمود زكى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  442

حظيره  وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه جزيره ساحل سليم بملك/ محمد نصار كامل ابوزيد ونشاطه

2525لسنه 2214مواشي بايداع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  221254محمد رشوان محمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  443

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط  عزبة شلقامى  بملك/ جمعه رشوان محمد رشوان

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125420ثروت عزيز يعقوب بسطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  444

يعقوب بسطا الـتأشير:   ، امشول بملك/ مدحت عزيز   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125422محمد جاد الكريم شحات شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  445

  وصف الـتأشير:   ، المندره بحرى بملك/ محمود جادالكريم شحات

تم تعديل العنوان ,  25255212ي تاريخ وف 125423روماني ابوالغيط لبيب جورجي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  446

بملك/ صليب عشم صليب -وصف الـتأشير:   ، عرب االطاوله   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125422عادل عبدالناصر محمد فرغل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  447

 وصف الـتأشير:   ، شر  شرق بملك/ نشات عبدالناصر محمد فرغل

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  125424محمد محمود عبدالله عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  448

بملك/محمود عبدالله عبدالرحمن -وصف الـتأشير:   ، الشيخ شحاته   

تم تعديل العنوان ,  21225255وفي تاريخ  111522مصطفى محمود زكى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  449

 وصف الـتأشير:   ، جزيرة ساحل سليم بملك/ محمد نصار كامل ابوزيد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  111522مصطفى محمود زكى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  450

لة بناحية / جزيرة ساحل سليم بملك / هانى محمود عن نشاط محل بقا 2512لسنة  4231وصف الـتأشير:   ، له محل مودع برقم 

 عمر احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125402انور مصطفي حسانين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  451

بملك/ مصطفي حسانين احمد -الـتأشير:   ، الوسطي   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  125421يده برقم    بركه عبده غيط متى ، تاجر فرد ،  سبق ق -  452

 الـتأشير:   ، عرب االطاولة بملك/ظريف شوقى غيط

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125425صباح كمال توفيق جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  453

ج حنابملك /فرج وديع فر -الـتأشير:   ، التتاليه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125013احمد مكرم حسين عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  454

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب شترع الصفصافة بملك/مكرم حسين عبدالحافظ

تم تعديل العنوان , وصف  25255223ريخ وفي تا 125422عادل فرغلى ايمام رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  455

 الـتأشير:   ، ام القصور بملك/ محمد فرغلى ايمام رضوان

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125015سعاد رمضان فرغلي علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  456

بملك/ريان فرغلي علي-الـتأشير:   ، عزبه شلقامي  

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  125422عبدالشافي همام عرفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عرفان  -  457

 وصف الـتأشير:   ، شارع بورسعيد بملك/ احمد محمد موس امبابي

ل العنوان , تم تعدي 25255223وفي تاريخ  125052ادهم مغربى عبدالرحمن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  458

  وصف الـتأشير:   ، بنى شقير بملك/ عبدالتواب عبدالبديع عبدالحفيظ

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  459

ثمان محمدالـتأشير:   ، يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله/ الزاويه بملك/ محمد جالل ع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  460

بجعله/ الزاويه بملك احمد محمد جالل عثمان ونشاطه حظيره  2525لسنه 3222الـتأشير:   ، يعدل العنوان بالقيد المودع برقم 

 مواشي

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  125052محمد عبدالعزيز عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالرحيم  -  461

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، المندرة قبلى   بملك/ سيد عبدالعزيز عبدالرحيم

يل العنوان , وصف تم تعد 25255223وفي تاريخ  125052نعمات طلعت مصطفي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  462

 الـتأشير:   ، المندره قبلي بملك / احمد مصطفي احمد عطاالله

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  125424محمد سلطان عبدالسالم كيالنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  463

 وصف الـتأشير:   ، المنشاة الكبرى بملك سلطان عبدالسالم كيالنى

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125420ريه محمد على داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صب -  464

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط   شارع جسر ابومنديل حارة سعد الوحيشى   بملك/ يسريه احمد سليمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255223في تاريخ و 125054فتحى حمدى فتحى ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  465

  الـتأشير:   ، بصره بملك/ حمدى فتحى ميخائيل جرجس

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  466

ك احمد محمد جالل عثمانالـتأشير:   ، يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله/ الزاوية بمل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  467

بجعله/ الزاويه بملك/ محمد جالل عثمان محمد ونشاطه مكتب  2525لسنه 2325الـتأشير:   ، يعدل العنوان بالقيد المودع برقم

ال متكاملهمقاوالت اعم  
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تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  125010عبدالحميد عبدالرحيم ثابت على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  468

 وصف الـتأشير:   ، نجع سبع بملك/ محمد عبدالرحيم ثابت على

تم تعديل العنوان ,  25255223اريخ وفي ت 125055اماني عبدالسالم منصور محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  469

 وصف الـتأشير:   ، منقباد بملك/ حسين حسانين محمود

تم تعديل العنوان  25255223وفي تاريخ  125050مصطفى عبدالمنعم جالل طه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  470

 , وصف الـتأشير:   ، القصير عزبة يونس بملك/ سلوى محمد احمد

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  125421جمال علي عبدالمعتمد صاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  471

بملك / وليد جمال مختار -وصف الـتأشير:   ، شارع الجمهوريه   

يل العنوان , وصف تم تعد 25255223وفي تاريخ  125053احمد ابراهيم شحاته علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  472

بملك/ خالد ابراهيم شحاته -الـتأشير:   ، بوق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  112225وليد شهدى صموئيل نان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  473

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ نادى فؤاد سعيد موسي

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125422سن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فاروق محمد ح -  474

بملك/ عادل فاروق محمدحسن -الـتأشير:   ، الزاويه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125422جوزيف عزت يوسف فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  475

القوصية شارع الجالء بملك/فايزه يعقوب انيس الـتأشير:   ، بندر   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  125423خميس سيد عبدالحافظ شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  476

بملك/ يوسف حسين عبدالحافظ -قبلي البلد -وصف الـتأشير:   ، ريفا   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  125014عبدالراضى حسن محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  477

 وصف الـتأشير:   ، اول اسيوط شارع مصنع سيد بجوار مخزن البوتاجاز بملك/منصور صالح محمد عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125052  اسامه محجوب احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  478

 الـتأشير:   ، دير بصره   بملك/ محجوب احمد عمر

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125011خالد محفوظ حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  479

يده عبدالمجيد حسينشارع الملك فيصل بملك/ سع -الـتأشير:   ، ابراج القضاه   

تم تعديل العنوان  25255223وفي تاريخ  125051حسب الله صالح حسب الله عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  480

 , وصف الـتأشير:   ، المندره بحري بملك/محمود صالحسب الله عبدالعال

تم تعديل العنوان  25255223وفي تاريخ  125012ده برقم    ياسر حافظ عبدالرحيم على الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  481

بملك ايمان عزت محمد احمد 22, وصف الـتأشير:   ، اسيوط الجديدة منطقة رجال االعمال المرحله االولى بئر رقم   

العنوان , وصف  تم تعديل 25255223وفي تاريخ  125422نسمه الحسيني انور ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  482

بملك/عمرو الحسيني انور ابراهيم -الـتأشير:   ، العدر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125012محمد ذكريا فالح احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  483

  الـتأشير:   ، عرب الجهمة بملك/ سلمين عبدالسالم عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  112002سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سالم محمد عبدالله -  484

كاروت بملك/ رزق محمد عبدالله سيد-مير  -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة مركز القوصية   
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تم تعديل العنوان ,  22325255وفي تاريخ  125422عثمان حسن ابوالحسن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  485

 وصف الـتأشير:   ، بنى شقير طميه بملك/ محمد مسعود محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125052هشام سيد على نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  486

 الـتأشير:   ، بندر ديروط شارع الجمهوريه بملك/ احمد محمد خيرى

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  125012بدالله محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى ع -  487

 الـتأشير:   ، الفيما بملك/خالد حربى عبدالنعيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125022محمود سيد محمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  488

ـتأشير:   ، المعلمين الدائري بملك/ حسن علي معبدال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125032خميس حسن علي عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  489

بملك/ علي حسن علي عثمان -شارع عثمان بن عفان  -الـتأشير:   ، الزاويه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20222تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف ابراهيم مريد ولعان ،  -  490

السادات بملك محمد احمد عيد محمد -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة جسر السطان  

وصف  تم تعديل العنوان , 25255224وفي تاريخ  125025صفاء سيد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  491

 الـتأشير:   ، الغنايم قبلى  بملك/ اشرف عزوز على سليم

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125042هدى محمد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  492

 الـتأشير:   ، صنبو شارع صالح سالم بملك/بدر كمال عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125022رد ،  سبق قيده برقم    احمد جالل احمد محمد ، تاجر ف -  493

 الـتأشير:   ، شارع الوحده الزراعيه بملك/ شعبان كامل عطا

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125030يوسف ابراهيم عبدالسالم عبود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  494

بملك /عاطف ابراهيم عبدالسالم عبود -باويط  وصف الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  115132صفاء فتحى عبدالعليم عرفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  495

حمود عبد امام صيدلية جمال بملك منصور م 2وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة البيسرى حى الزهور ش اوالد الشيخ رقم 

 الرازق

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125011خالد محفوظ حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  496

ظ حسن على الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه برج خالد بن الوليد شارع الجيش ميدان المحطه بملك/ خالد محفو

2525لسنه2201محمول بايداع برقمونشاطه بيع اكسسوار   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125024محمد علي علي الدين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  497

بملك/ بهاء علي علي الدين اسماعيل -وصف الـتأشير:   ، تاسا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  250321سماح انور على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  498

 الـتأشير:   ، بندر ساحل سليم  شارع المطحن بملك/ مرفت على حسن

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125022صموئيل ميخه اليشع عطاالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  499

جرجس سليمانوصف الـتأشير:   ، العزية   بملك/ عازر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  112223عمر احمد حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  500

مركزالقوصية بملك عمر احمد حسن محمود-بوق -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة بنى زيد   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 88 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125034   سعاد محمد مجاهد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  501

 الـتأشير:   ، بصره بملك/ كمال ابوالسعود فرج

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125032علي حسن علي عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  502

بملك/ خميس حسن علي -الـتأشير:   ، الزاويه   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125043محمد عبدالفتاح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مصطفى -  503

  وصف الـتأشير:   ، بندر القوصية شارع االمام مسلم بملك/ محمد عبدالفتاح محمد مصطفى

تم تعديل العنوان ,  52552242وفي تاريخ  125031نظمى رياض جرجس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  504

شارع عبدالرازق   بمك/ عونى ارميا منقريوس2وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125031نظمى رياض جرجس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  505

بة مقيد وصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحية برج االمل شارع خالد بن الوليد  فريال بملك/ حسان كامل رشوان عن نشاط مكت

2512/11/24ىو اغلق ف2552/3/12افتتح فى 22350برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125041حسن مصطفى حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  506

  الـتأشير:   ، الواسطى تل الزقزقى بملك/احمد مصطفى حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125042حسام حسن فتحي  معتوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  507

بملك/ ابو الغيط عبدالسالم عبدالسميع -الـتأشير:   ، جرف سرحان   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125021محمود محمد عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  508

عليشارع النصر تقسيم البترول بملك/ محمد موسي 12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125012على صابر قاسم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  509

 الـتأشير:   ، العتامنة  بملك/ جمعه ابوجليل معتمد

نوان , وصف تم تعديل الع 25255224وفي تاريخ  125045حماده فتحى تامر مشعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  510

 الـتأشير:   ، االنصار بملك/ فتحى تامر مشعال

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125032فرح صادق جاب الله اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  511

  وصف الـتأشير:   ، العزية بملك/فرح صادق جاب الله اسكندر

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125005فرد ،  سبق قيده برقم     بطه عبدالناصر محمد شيمى ، تاجر -  512

 الـتأشير:   ، الحواتكة بملك/محمود عبدالمقصود عبدالحافظ

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125011خالد محفوظ حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  513

د بن الوليد شارع الجيش ميدان المحطه بملك/ خالد محفوظ حسن علىالـتأشير:   ، برج خال  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  22422عبدالغنى عبدالبديع عبدالغنى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  514

شاط مالبس ديع عبدالغنى وذلك عن نوصف الـتأشير:   ، كان له محل اخر كائن بناحية شارع بورسعيد بملك / عبدالغنى عبدالب

2510لسنه241جاهزه بالقطاعى وقد الغى للالستغناء عنه وتركه للنشاط بايداع برقم  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125012عوض عطاالله عبدالرؤف فرغلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  515

لك/ عطاالله عبدالرؤف فرغليبم -وصف الـتأشير:   ، المعابده الغربيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125035وليد احمد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  516

 الـتأشير:   ، بندر منفلوط  شارع عمر ابن الخطاب  بملك/ احمد محمود حسن
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تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125020يده برقم    عزه عبدالناصر سليمان فرحان ، تاجر فرد ،  سبق ق -  517

 وصف الـتأشير:   ، عرب مطير بملك/ عبدالناصر سليمان فرحان

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125044امنيه ايمن محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  518

وريه بملك/عبدالله حسن كامل محمدالـتأشير:   ، برج الطائف شارع الجمه  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125040اسحق فاروق رزق الله تركي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  519

بملك / امجد فاروق رزق الله تركي -وصف الـتأشير:   ، صنبو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125022فاطمه عيد مبارك غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  520

بملك/ حسن غانم مبارك -الـتأشير:   ، رميح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  112252سعد احمد حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  521

ين احمدبملك/ حسين احمد حس-الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة منقباد    

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125032مجدى عبدالغنى احمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  522

 وصف الـتأشير:   ، بحرى شارع سور جامعه االزهر بملك/ حمدى عبدالغنى احمد

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  001125عبدالرحيم قناوى فرغلى شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  523

 وصف الـتأشير:   ، بندر القوصية  شارع الشيخ نجيب بملك/ درويش مرزوق رجب

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125033احمد رمضان احمد جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  524

درسه التجاره بملك/سعيد عبدالحميد حسينالـتأشير:   ، بندر القوصية شارع م  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125042همام رشدى حسب النبى بدران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  525

  وصف الـتأشير:   ، بندر ابنوب شارع بورسعيد بملك/حمدى رشدى حسب النبى

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  151212سبق قيده برقم     احمد محمد دسوقى احمد ، تاجر فرد ،  -  526

و الكائن بناحية درنكة بملك/ محمد محمد دسوقى احمد وذلك  2512لسنه15520الـتأشير:   ، كان له محل رئيسى اخرمودع برقم

 عن نشاط حظيرة لتربية المواشى وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125022ازر جرجس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جرجس ع -  527

 وصف الـتأشير:   ، العزية  بملك/ عازر جرجس سليمان

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125042سيف النصر عبدالله محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  528

بملك/ هند ادريس خميس -الـتأشير:   ، ببالو وصف   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  125023عيون مصطفي عبدالقادر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  529

بملك/ عيون مصطفي عبدالقادر -وصف الـتأشير:   ، عرب التتاليه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  125042بق قيده برقم    عمرو محمود منصور محمد ، تاجر فرد ،  س -  530

 الـتأشير:   ، شارع رياض برج بسطا بملك/الظاهر محمد سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125002والء فرج محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  531

ك/ شعبان جميل عبدالجوادالـتأشير:   ، نزلة عبدالاله بمل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  152213خالد ممدوح محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  532

 الـتأشير:   ، يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله/ ام القصور بملك/ عالء ممدوح محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125022بق قيده برقم    حسن محمد ماضى حداد ، تاجر فرد ،  س -  533

 الـتأشير:   ، العتامنة بملك/ عمرو محمد ماضى حداد
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 90 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125020صباح منصور عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  534

بملك/ مختار عباس احمد -وصف الـتأشير:   ، جمريس   

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255220وفي تاريخ  125004منى احمد احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  535

 الـتأشير:   ، بنى زيد   بوق  بملك/ قاسم ريان محمد

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125021ياسر حسن عبداللطيف سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  536

 وصف الـتأشير:   ، العونة بملك/ زينهم محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125022سبق قيده برقم      مصطفى جمال احمد على ، تاجر فرد ، -  537

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب عزبة زناتى بملك/ جمال احمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  110353خلف حسب الله محمد خضر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  538

تغناء عنه محمد فتحى عبدالغفار ونشاطه حظيرة مواشى وقد الغى لالس -ملك  -ل رئيسى اخر ناحية تاسا الـتأشير:   ، كان له مح

 وتركه للنشاط

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22002سعاد محمد فرغلي عيسوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  539

وط شارع جناين ايوب بملك/ مختار عبد اللطيف فرغلىالـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة مركز منفل  

تم  25255220وفي تاريخ  22002يعدل االسم التجارى بجعله / سعاد محمد فرغلى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  540

فرغلى د اللطيفتعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة مركز منفلوط شارع جناين ايوب بملك/ مختار عب  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125002اسماعيل محمد اسماعيل يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  541

 (1) وصف الـتأشير:   ، شارع النور واالمل خلف السينما الشتوي بملك/ محمود علي فوزي كامل محل رقم

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125024سبق قيده برقم     هناء علي محمود علي ، تاجر فرد ،  -  542

بملك/ خليفه دردير محمد احمد -الـتأشير:   ، المعابده الشرقيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125022مصطفى سيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  543

ه الشرقيه بملك/ محمود سيد احمدالـتأشير:   ، المعابد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125025قاسم عبدالرازق محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  544

بملك/ مصطفي عبدالرازق محمد -بني عدي عليو  -الـتأشير:   ، بني عديات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  112142قيده برقم     اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق -  545

ستغناء الـتأشير:   ، كان له محل بناحيه الزاويه بملك/ محمد جالل عثمان محمد ونشاطه مكتب مقاوالت اعمال متكامله وقد الغى لال

 .عنه وتركه للنشاط

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125002رقم    جالل عبدالنبى حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  546

 الـتأشير:   ، العونة بملك/ عبدالنبى حسن شحاته

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125002احمد ممدوح عبدالرازق عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  547

ملك/ ممدوح عبدالرازق عبدالحافظوصف الـتأشير:   ، بنى محمديات الشهابيه ب  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125002احمد ممدوح عبدالرازق عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  548

2512/12/4ى وصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحية ابنوب بنى محمديات الشهابيه بيملك/ ممدوح عبدالرازق عبد الحافظ افتتح ف  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125023محمد حمدي عرب مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  549

بملك/ حمدي عرب مرسي -الـتأشير:   ، الحواتكه   
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ن , وصف تم تعديل العنوا 25255220وفي تاريخ  125022مدحت سمير غالى توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  550

  الـتأشير:   ، البورة بملك/ سمير غالى توفيق

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125022مروان محمد علي عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  551

بملك/ محمد علي عبدالحافظ شاهين -وسط البلد  -وصف الـتأشير:   ، ريفا   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125022افظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مروان محمد علي عبدالح -  552

بملك/ محمد علي عبدالحافظ شاهين -وسط البلد  -وصف الـتأشير:   ، ريفا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125002شيرين حمدى حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  553

لـتأشير:   ، جزيرة المعابدة بملك/ناصر ابوزيد ديابا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125025سامح عصام ناثان الياس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  554

 الـتأشير:   ، بندر ديروط  شارع قنا تقسيم ابوجبل بملك/ عصام ناثان الياس

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125023د صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد عبدالحمي -  555

 الـتأشير:   ، ببنى شقير بملك/ رجب حسن عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125022سامى يوسف علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  556

تفرع من شارع النهضه بملك/ عارف اسماعيل عبدالجوادالـتأشير:   ، م  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125022محمد حماده عبدالناصر عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  557

 وصف الـتأشير:   ، بندر منفلوط شارع الجمهوريه بملك/ فتحى سعد سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125021ر فرد ،  سبق قيده برقم    على حسن شاكر سيد ، تاج -  558

 الـتأشير:   ، بندر ديروط  خلف مستشفى ديروط العام بملك/ حسين على حسن شاكر

ان , تم تعديل العنو 25255220وفي تاريخ  125020امال ابراهيم عبدالسيد ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  559

بملك / روماني حنا جاد السيد حنا -وصف الـتأشير:   ، العزيه   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125020امال ابراهيم عبدالسيد ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  560

افتتح  22021 شاط مدشه حبوب مقيد برقموصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحيه / العزيه بملك رضا ابراهيم ميخائيل يوسف عن ن

وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط 2512/11/2واغلق في  2552/11/12في  . 

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  125003محمد حمدى عبدالقادر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  561

ملك/ فايزه عبدالرحمن عبدالعالالـتأشير:   ، المعصره منشية المعصرة  ب  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125000حليمه سيد ابو العال عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  562

بملك / محمد عنتر محمد عبدالحافظ -وصف الـتأشير:   ، اوالد علي   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  125024عبدالناصر شاكر سيد محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  563

بملك/ سحر جابر متولي -وصف الـتأشير:   ، ريفا   

نوان , وصف تم تعديل الع 25255222وفي تاريخ  125022ميالد فوزي مسعد غندور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  564

بملك/ فوزي مسعد غندور -عزبه ويصا  -الـتأشير:   ، منشيه ناصر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022احمد حلمى عبدالعال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  565

 الـتأشير:   ، الغنايم بحرى بملك/ ورثة كمال فتحى احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125024علي جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الحسيني محمد  -  566

يوليو بملك/ محمد علي جاد23الـتأشير:   ، شارع   
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تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  22413محمد السعيد صبري محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  567

بملك / محمد السعيد صبرى محمد على -، يعدل الملك بجعله   وصف الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022على عثمان توفيق سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  568

 الـتأشير:   ، ام القصور بملك/ مصطفى احمد توفيق

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022قيده برقم    على عثمان توفيق سيد ، تاجر فرد ،  سبق  -  569

ح فى الـتأشير:   ، كان له محل بناحية منفلوط ام القصور شارع جسر طراد النيل بملك/ عاطف عبدالصبور حسن احمد افتت

ى حيم  عن نشاط حظيرة مواشوكان له محل بناحية منفلوط ام القصور بملك/ اسامة عبدالر 2525/2/13وقد اغلق فى  2512/2/12

2512/2افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022محمود عبدالمجيد زكى بيبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  570

 الـتأشير:   ، الرويجيات بملك/ احمد محمد عبدالعال محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022ق قيده برقم    احالم عثمان محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سب -  571

بملك/ العارف بالله عثمان محمود -الـتأشير:   ، جزيره الحواتكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  150422مينا خالف راشد سراوله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  572

ا شارع المدرسه بملك/ يسرى غرام انور مهنىالـتأشير:   ، دير ريف  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  23412سامى محمود حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  573

لتركه واالستغاء عنه 2513لسنه  3444الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022جر فرد ،  سبق قيده برقم    ناديه احمد عبدالحفيظ جابر ، تا -  574

 الـتأشير:   ، بنى غالب  بملك/ عماد رمضان جابر

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  113024حسين على عوض الله حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  575

طى بملك/ رمضان على عوض الله حسنالـتأشير:   ، عزبه االسيو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  113024حسين على عوض الله حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  576

بيع الماشيه الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر كائن بناحيه عزبه االسيوطى بملك/ رمضان على عبدالله ونشاطه حظيره لتربيه و

2512لسنه 1012أسيوط بايداع برقم 113024م ومقيد برقم2512/2/11فتتح فى ا  

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  125253احمد عبدالصبور عبدالمنعم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  577

بملك/  عبدالصبور عبدالمنعم محمد -وصف الـتأشير:   ، القصير  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125020اثان الياس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فادى عصام ن -  578

 الـتأشير:   ، بندر ديروط شارع قنا بملك/عصام ناثان الياس

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022فادى عاطف ابراهيم يسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  579

  الـتأشير:   ، ام القصور بملك/عاطف ابراهيم يسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125251فرج فلتاوس مسعد فلتس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  580

 الـتأشير:   ، بندر ديروط الطريق الدائرى بملك تاودرس يواقين حنا

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  113521،  سبق قيده برقم     عيسي بروان اسحق مسعد ، تاجر فرد -  581

 الـتأشير:   ، تعديل صاحب الملك بجعله العزية بملك/ عيسى بروان اسحق مسعد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125021محمد سليمان محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  582

بملك / سليمان محمد سيد -ر:   ، بصره الـتأشي  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125021محمد سليمان محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  583

 2552/2/23الـتأشير:   ، كان له محل بناحيه بصره بملك/ خالد حسن محمد ونشاطه مكتب مقاوالت اعمال متكامله افتتح فى 

أسيوط وقد الغى لالستغناء عنه وتركه للنشاط 25212ومقيد برقم 2511/3/2اغلق فى و  

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  125025عبدالفتاح محمد يونس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  584

  وصف الـتأشير:   ، غرب بملك/ كريمه عبدالمتجلى عامر

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022د خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عزه حسين احم -  585

 الـتأشير:   ، نجع حسن صابر بملك/حسين احمد خليل

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  112212اسماء عنيان حفنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  586

يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ سامى احمد عبدالمجيد الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  112212اسماء عليان حفنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  587

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ سامى احمد عبدالمجيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125255رد ،  سبق قيده برقم    حماده احمد محمد موسى ، تاجر ف -  588

 الـتأشير:   ، المطيعة بملك/ محمد احمد محمد موسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022عبدالله محمد احمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  589

لك/ مصطفي محمد احمدبم-الـتأشير:   ، نزله بالل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  114222اسالم سعد بكر جودة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  590

ونشاطه مطعم  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه شارع المساكن الشعبيه بملك/ محمود مصطفى نصر عبدالناصر

2525لسنه1222عام بايداع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125023باسم عطيه منصور عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  591

بملك/ فاطمه تايه عبدالحكيم عليوه -شقه بالدور االرضي -الـتأشير:   ، المعابده الشرقيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022محمود حسن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  592

بملك/ احمد عرفه محمد-شارع الجيش صيدناوى  -2الـتأشير:   ، اول اسيوط   

تم تعديل العنوان , وصف  22525522وفي تاريخ  125022محمد صابر حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  593

 الـتأشير:   ، العونة بملك/ صابر حسن محمد حسانين

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022ناديه جالل احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  594

 الـتأشير:   ، الواسطى بملك/ عادل ابراهيم عبدالبديع

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناديه جالل احمد  -  595

  الـتأشير:   ، كان لها محل بناحية مركز الفتح الواسطى

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022ناديه جالل احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  596

تح فى :   ، كان لها محل بناحية مركز الفتح الواسطى عن نشاط ورشة تشغيل اخشاب بملك/ ابراهيم عبدالبديع افتالـتأشير

2552/22وقد اغلق فى  2555/2/3  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125021احمد على حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  597

القصور  بملك/على حسن عبدالعال درويش الـتأشير:   ، ام  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125024امل بدرى محمد عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  598

شارع بورسعيد سنتر المجذوب بملك/احمد حامد توفيق 2الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  114222رقم    اسالم سعد بكر جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  599

 الـتأشير:   ، شارع المساكن الشعبيه بملك/ محمود مصطفى نصر

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  114222اسالم سعد بكر جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  600

ه كهربائيه ناحيه شارع العشرين برج االمل بملك/ سعد بكر جوده ونشاطه محل بيع اجهزالـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر كائن ب

2512/0/2افتتح فى   2512لسنه 0422بايداع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125252هاله صالح احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  601

بملك/ عبدالرحمن علي عبدالمجيد -البحريه - الـتأشير:   ، بني عديات  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125022احمد طه احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  602

بملك/ رمضان حسن حسين ابراهيم -الـتأشير:   ، الرويجيات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  113024ده برقم    حسين على عوض الله حسن ، تاجر فرد ،  سبق قي -  603

دير حاصالت الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه عزبه االسيوطى بملك/ رمضان على عوض الله حسن ونشاطه تص

2525لسنه2202بايداع برقم 2من المجموعه  12والفقرة  32زراعيه فيما عدا المجموعه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125023راهيم حليم لمعي سمعان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اب -  604

بملك/ مايكل عادل ثابت -عزبه ويصا  -الـتأشير:   ، منشيه ناصر   

تم تعديل العنوان  55222252وفي تاريخ  112012منتصر بالله ريان عبدالحميد عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  605

 , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله جزيرة الحواتكه عزبه عبدالبر  بملك/ ريان عبدالحميد عبدالبر

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125025محمد طه عبدالرحيم شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  606

لوليدية شارع الخطبه بملك/ طه عبدالرحيم شلبىالـتأشير:   ، ثان اسيوط ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125020صفاء سيد اسماعيل طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  607

بملك/ هاشم سيد اسماعيل -الـتأشير:   ، الوسطي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125212    حسني فراج عبدالعزيز فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  608

بملك/ راضي حامد سيف احمد-الـتأشير:   ، شقلقيل   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  125221ايمان درويش ذكى عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  609

الجمهورية بملك/ عصام عونى عبدالظاهروصف الـتأشير:   ، بندر ديروط تقسيم ابوجبل شارع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125211محمود حسني محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  610

 الـتأشير:   ، غرب بملك/ محمد حسني محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222ي تاريخ وف 125222عيد مصطفى عيسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  611

 الـتأشير:   ، المدور بملك/محمد محمود عيسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125222نورا احمد سعد فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  612

  الـتأشير:   ، صنبو بملك/احمد سعد فهمى

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  24333جر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد سيد راتب عمر ، تا -  613

 الـتأشير:   ، شارع  ميدان المحطه برج خالد بن الوليد بملك / صالح الدين حسين

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  24333محمد سيد راتب عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  614

ـتأشير:   ، البوره ملك سيد راتب عمرونشاطه مكتب خدمات نقل سيارات ومقاوالت اعمال متكاملهال  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  114430حسين على سيد جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  615

  الـتأشير:   ، بملك / ايات محمد جمال على محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125252عم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عال عبدالمن -  616

 الـتأشير:   ، المندره قبلى بملك/ صابر ابراهيم خليفة

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  125210محمود حجازى محمد على الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  617

الجمهورية بملك/ زينب محمد على -صف الـتأشير:   ، بندر ديروط شارعو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125233عمرو محمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  618

 الـتأشير:   ، اول اسيوط شارع يسرى راغب برج ايجيبكو بملك/ جوزيف جرجحس عزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125213ف نعيم رشدي شمشون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشر -  619

بملك / راعوث فرج جندي حنا -شارع صيدليه الدكتور عباس -الـتأشير:   ، العزيه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125213اشرف نعيم رشدي شمشون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  620

واغلق في 2512/2/11وافتتح في 112524الـتأشير:   ، كان له محل بناحيه العزيه بملك / نعيم رشدي شمشون جرجس بقيد رقم 

2525/1/23  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125212محمود محمد حسين خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  621

 الـتأشير:   ، بندر ساحل سليم  شارع التامينات  بملك/اسامه احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  52222525وفي تاريخ  125224مواصف حسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  622

 الـتأشير:   ، شارع القصر العيني امام المطافي بملك/ صالح الدين جابر محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  22142احالم ميخائيل فلوته متاوؤس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  623

حالم ميخائيل فلوته متاوؤسالـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  152100سناء مصطفى فرغلى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  624

 الـتأشير:   ، يعدل العنوان  وصاحب الملك بجعله/ المندره قبلي بملك احمد فتحى سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  152100سبق قيده برقم     سناء مصطفى فرغلى محمد ، تاجر فرد ،  -  625

بجعله/ المندره قبلي بملك احمد فتحى سيد عبدالرحمن ونشاطه  2512لسنه 0122الـتأشير:   ، يعدل العنوان بالقيد المودع برقم

 مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125250برقم    علي خلف حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  626

بملك / صابره عبداللطيف بركات -الـتأشير:   ، دير الجنادله   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125223الفت محمد خليفه عبدالمولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  627

بملك / مصطفي رمضان عبدالعزيز -الـتأشير:   ، المنشاه الكبري  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125235مريم صدقى زكى صادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  628

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب عزبة زناتى بملك/وليد نصر هندى فرج

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  152320  محمد عبدالعليم على فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  629

بملك / سيد على فراج -الـتأشير:   ، المندره قبلى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  152320محمد عبدالعليم على فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  630

راجعن نشاط غسيل وتشحيم سيارات بناحيه المندره قبلى بملك سيد على ف 2512لسنه  2022الـتأشير:   ، له محل مودع برقم   
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تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  125252صبرى احمد عبداللطيف رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  631

 وصف الـتأشير:   ، الشيخ عون الله   بملك/ على احمد شحاته

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125252د على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جالل عبدالفتاح راش -  632

 الـتأشير:   ، المطيعة بملك/ روايح سيد قناوى حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125214وسام وحيد كمال عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  633

ارع الشهيد مراد حفني خلف بملك/ عمار احمد محمدالـتأشير:   ، ش  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125212محمد حسين حافظ محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  634

 الـتأشير:   ، بنى شقير بملك/ محمود حسين حافظ

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  252311مني جوده محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  635

بملك / عبدالكريم عبدالله عزيز -الجسر العمومي قبلي الموقف  -الـتأشير:   ، الحمام   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125234على محمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  636

ط عرب المدابغ بملك/ رمضان محمد محمدالـتأشير:   ، اول اسيو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  152320محمد عبدالعليم على فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  637

ع بايدا الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر كائن بناحيه المندرة قبلي بملك/ سيد على فراج ونشاطه محل بقاله بالجمله

2525لسنه2241برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125222محمد محمود سيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  638

 الـتأشير:   ، بنى مر بملك/ عاطف على فرغلى شحاته

تم تعديل العنوان , وصف  55222252وفي تاريخ  125232هشام عيسي عبدالعليم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  639

 الـتأشير:   ، شارع االمام علي عزت جالل بملك/ جمال ناصر محمد

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  125230مديحه فاروق محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  640

  وصف الـتأشير:   ، شطب بملك/نور الشريف فاروق محمد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125254شحاته خليفه عطيه بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  641

 الـتأشير:   ، القصر بملك/ خليفه عطيه بخيت

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125212عادل فتحي صديق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  642

بملك/ سعد فتحي صديق احمد -بحري البلد  -تأشير:   ، منقباد الـ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125222كوثر عبدالصابر حسين حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  643

 الـتأشير:   ، العصارة بملك/حسين جمال صابر

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  152100ق قيده برقم    سناء مصطفى فرغلى محمد ، تاجر فرد ،  سب -  644

  الـتأشير:   ، المندره قبلي بملك احمد فتحى سيد عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  152100سناء مصطفى فرغلى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  645

ه بجعله/ المندره قبلي بملك احمد فتحى سيد ونشاطه حظيره لتربي 2512لسنه2125بالقيد المودع برقم الـتأشير:   ، يعدل العنوان

 المواشي

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  24333محمد سيد راتب عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  646

2525لسنه  4244الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  24333محمد سيد راتب عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  647

  الـتأشير:   ،  افتتح محل بناحيه شارع المحطه برج خالد بن الوليد بملك / صالح الدين حسين ونشاطه

تم تعديل العنوان  25255222وفي تاريخ  125222يده برقم    مصطفى عبدالسالم فرغلى عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  648

  , وصف الـتأشير:   ، بندر منفلوط شارع خالد ابن الوليد عزبة الورد بملك/ عواطف فتحى محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  21530كمال ادوار اسكندر قلدس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  649

شير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك ورثه المرحومه/ رؤوفه مسعد ميخائيلالـتأ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125215هويدا عالم عبدالسميع عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  650

بملك/ محمود حسن عبدالحميد احمد -الـتأشير:   ، الحواتكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  125225مايكل بدر جمعه شاكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  651

 الـتأشير:   ، صنبو منشيه ناصر بملك/ ابراهيم نجيب ساويرس

العنوان , وصف تم تعديل  25255222وفي تاريخ  125252رمضان ثابت زكى صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  652

 الـتأشير:   ، الشيخ عون الله  عرب الشيخ عون الله  بملك/ حسام ثابت ذكى صبره

تم تعديل  25255235وفي تاريخ  125232زينب عبدالسالم منصور محمد ناموس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  653

مد فرغلى عبدالعالالعنوان , وصف الـتأشير:   ، بنى عديات بنى عدى البحرية بملك/ اح  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125201فهد حامد ابوزيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  654

 الـتأشير:   ، القوصيه_الشيخ عون الله بملك/حامد ابوزيد محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125245عصام محمد خليفه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  655

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب شارع الصفصافة بملك/ مصطفى محمد خليفه ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125242زينب عبد المالك ابو زيد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  656

بملك علي عبدالمالك ابوزيد علي -وصف الـتأشير:   ، جزيره المعابده   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125243جمعه طلعت مصطفي شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  657

بملك/ طلعت مصطفي شحاته -وصف الـتأشير:   ، المندره قبلي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  242125احمد رمضان عثمان خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  658

 الـتأشير:   ، المندره قبلى بملك/ رمضان عثمان خليل

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125225حسن على عبدالسالم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  659

 الـتأشير:   ، التتالية بملك/على عبدالسالم احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125241حنفي عبدالحميد محمد نظير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  660

 الـتأشير:   ، ديروط_مسارة_ بملك/عبدالحميد محمد نظير

نوان , وصف تم تعديل الع 25255235وفي تاريخ  125242محمود سعد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  661

 الـتأشير:   ، بندر ابنوب شارع حماد متفرع من التحرير بملك/ احمد سعد على احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125223عالء ابوغدير راتب شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  662

ب شحاتهبملك / ابو غدير بملك / ابوغدير رات -الـتأشير:   ، المطيعه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125223عالء ابوغدير راتب شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  663

ى الـتأشير:   ، له محل بناحيه نزله باقور بملك / ابوغدير راتب شحاته ونشاطه مكتب مقاوالت واعمال متكامله افتتح ف

بوتيجا 12242ومقيد برقم  2512/2/20   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125202عدوى صالح خليل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  664

  الـتأشير:   ، بندر القوصية غيط النعناع بملك/ عماد صالح خليل

تم تعديل العنوان , وصف  25523525وفي تاريخ  125203محمد سيد محمد عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  665

بملك / علي سيد محمد عبدالعظيم -الـتأشير:   ، المندره قبلي    

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  22212ايمان عبدالاله عبدالغني ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  666

المحلية بمنقباد بملك/ عثمان عبدالمعطى فرغلى وصف الـتأشير:   ، تعديل صاحب الملك بجعله شارع الوحدة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  114023هيثم محمد عبدالرحمن خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  667

بملك سيد عبد العال عبد الرحمن -المندرة قبلى -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله منفلوط  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22205سيد محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود -  668

هزه كهربائيه الـتأشير:   ، كان له محل بناحيه الوليديه برج االندلس ملك /احمد عبدالحميد عبدالمالك ونشاطه بيع ادوات منزليه واج

  لتركه واالستغناء عنه

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125232حامد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عاشور سعد  -  669

 الـتأشير:   ، القوصيه_بندر القوصيه_شارع غيط النعناع بملك/علي سعد حامد

وان , وصف تم تعديل العن 25255235وفي تاريخ  112423اسالم ماجد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  670

بملك/ عاطف عبد الموجود ابوزيد -بحرى  -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله المشايعة   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125240محمد رجب محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  671

بملك/ محمود رجب محمد -وصف الـتأشير:   ، الغربيه   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125202اتي علي ابراهيم عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نج -  672

 وصف الـتأشير:   ، منفلوط_بني عديات بملك/سيد عبدالرحيم احمد

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255235وفي تاريخ  125221حسين راتب محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  673

 الـتأشير:   ، الحواتكة عزبة السالم بملك/ حماده راتب محمد

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125205ايمان عبدالكريم محمد فرغلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  674

 وصف الـتأشير:   ، الغنايم_المشايعه_قبلي_بملك/عصام عبدالرؤف محمود فرغلي

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125204عبدالسالم احمد عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  675

 وصف الـتأشير:   ، بنى عديات البحريه بملك/ احمد عبد الرحمن محمد

تم تعديل العنوان ,  52352525وفي تاريخ  125222مصطفى مرغنى عبدالغنى بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  676

 وصف الـتأشير:   ، اول اسيوط شارع يسرى راغب خلف بنك فيصل سنتر اسيوط بملك/ احمد مرغنى عبدالغنى

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  112310عبدالناصر محمود همام احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  677

لملك بجعله الغنايم بملك/ محمد صالح عوض مجلىوصف الـتأشير:   ، تعديل صاحب ا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  1235242احمد رمضان عثمان خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  678

 الـتأشير:   ، المندرة قبلى بملك/ رمضان عثمان خليل

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  152122وليد على عبدالحفيظ عبدالمتجلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  679

غيط النعناع بملك/ احمد عثمان عبد الناصر-وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله مركزالقوصية   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125232قم    محمد محمود حامد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  680

قبلي بملك / حسانين عنتر حسانين -الـتأشير:   ، المشايعه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 99 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  152100سناء مصطفى فرغلى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  681

بجعله/ المندره قبلي بملك احمد فتحى سيد عبدالرحمن ونشاطه مكتب  2512لسنه 0122الـتأشير:   ، الغاء القيد المودع برقم

  مقاوالت اعمال متكامله لتركة واالستغناء عنه

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125202كامل عبدالمعتمد خلف الله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  682

عرب االطاوله بملك/عبدالرازق عبدالمعتمد خلف اللهوصف الـتأشير:   ، الفتح_  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125200صباح عبدالعظيم سعد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  683

بملك/ مصطفي سيد حسن -الـتأشير:   ، جزيره الحواتكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125202قيده برقم    رجب فالح داخلي عقيلي ، تاجر فرد ،  سبق  -  684

 الـتأشير:   ، القوصيه_االنصار بملك/حامد فالح داخلي

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  151205هانى حسين عبدالحفيظ عابد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  685

بملك حسين عبدالحفيظ عابد -الـتأشير:   ، جزيره المعابده    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  151205هانى حسين عبدالحفيظ عابد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  686

شارع الحكمدار خلف المعهد االزهرى بملك / فتحيه محمد محمد مرسى ونشاطه مكتب مقاوالت 0الـتأشير:   ، له محل بناحيه  

تكاملهاعمال م   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125202مرضى عبدالعزيز محمد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  687

 وصف الـتأشير:   ، المشايعة بحرى بملك/فهد عبدالعزيز محمد

تم تعديل العنوان , وصف  35252552وفي تاريخ  125244نصر مكين عبدالله حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  688

 الـتأشير:   ، بنى عديات البحرية بملك/ مينا نعيم عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  151205هانى حسين عبدالحفيظ عابد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  689

بيع المواشى بعد / على حسين عبدالحفيظ عابد ونشاطه حظيره ل بملك -الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر كائن  جزيره المعابده 

 الحصول على الوافقات الالزمه للمارسه النشاط

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125242باسم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  690

ريف محمد ابوخنجرشارع الجالء ابراج الموالح بملك/ ش 13الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125242باسم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  691

اهد احمد عن الـتأشير:   ، كان له محل بناحية ثانى اسيوط اسيوط الوليدية اتحاد مالك ابراج سليمان الحكيم بملك/ عبدالرحمن مج

2512/15/3وقد اغلق فى  2510/2/12الت اعمال متكاملة وتشطيبات ديكور افتتح فى نشاط مكتب مقاو  

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  125232ساميه هاشم عبدالعزيز فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  692

 وصف الـتأشير:   ، بندر القوصية غيط النعناع بملك/ناصر صابر حسين

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  125242يره ناجح يوسف منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سم -  693

 الـتأشير:   ، ابنوب_بني محمديات_العقب_بملك/عزت عجايبي جرجس

وان , وصف تم تعديل العن 25255231وفي تاريخ  125222امل ماهر سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  694

 الـتأشير:   ، ساحل سليم_بندر ساحل سليم_شارع متفرع من شارع الترعه الفاروقيه بملك/روضه سيد علي

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125224علي الغطريفي محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  695

لك/  الغطريفي محمد عبدالقادربم -وسط البلد  -وصف الـتأشير:   ، الزاويه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125222احمد صالح شعبان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  696

 الـتأشير:   ، المندرة بحرى بملك/اميرة عادل انور حماده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  423112طلعت كامل على عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  697

 الـتأشير:   ، تاسا بملك/كامل على عبدالعزيز عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  112423طلعت كامل على عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  698

ت اعمال متكاملة تانى بملك/ كامل على عبدالعزيز عبدالعزيز عن نشاط  مكتب مقاوالالـتأشير:   ، له محل بناحيه تاسا شقه بالدور ال

15454مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  152152محمد فتحى محمد فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  699

محمدشارع محمد على مكارم بملك/جمال احمد سيد  22الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  152152محمد فتحى محمد فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  700

2211الـتأشير:   ، له محل بناحيه شارع الشهيد محمد على مكارم بملك/بدريه سويفى جادالرب عن نشاط مكتبه مودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125223ر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله محمود عبدالعال منصو -  701

بملك/ مختار محمود عبدالعال -وصف الـتأشير:   ، المطيعه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  115242عماد سيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  702

ية بملك/ احمد على حسن مسعودالـتأشير:   ، الزاو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  115242عماد سيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  703

2512لسنه  4522الـتأشير:   ، له محل بناحيه الزاوية بملك/احمد على حسن مسعود عن نشاط محل بيع مواد غذائيه بقاله مودع   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125222د احمد رمضان عبدالباقي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محم -  704

بملك / احمد رمضان عبدالباقي -وصف الـتأشير:   ، ابوخليل   

عنوان , تم تعديل ال 25255231وفي تاريخ  125220مصطفى محمد عبدالحليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  705

 وصف الـتأشير:   ، بندر ديروط شارع الطريق الدائرى بملك/محمود حلمى التقى محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125222احمد صبره عبدالمالك محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  706

مد سمير _ابنوب بندر ابنوبمن شارع الجمهوريه بملك/اح 2الـتأشير:   ، شارع المدارس متفرع  

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125222حمدي ميخائيل ابراهيم عطالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  707

بملك / جميل ميخائيل ابراهيم -وصف الـتأشير:   ، العزيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125222عليه عثمان شحاته عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  708

 الـتأشير:   ، ديروط_بني يحيي_بحري_بملك/شجيع فتحي عبدالفتاح رستم

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125302ساميه محمد سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  709

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ عبدالباسط مسعود ابوالعال

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125222مصطفي محمد علي عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  710

الشغبة_بملك/علي محمد علي عطيه-الـتأشير:   ، مركز اسيوط  

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125220على مصطفى عبدالنعيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  711

 وصف الـتأشير:   ، كوم ابوشيل طريق ابنوب اسيوط بملك/شعبان محمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  152152محمد فتحى محمد فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  712

  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه شارع محمد على مكارم بملك/ بدريه سويفى جادالرب

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22220بيتر ثروت لبيب سيدهم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  713

شارع الوحدة العربية متفرع من شارع المحافظة بملك محمد ياسر حسين محمد 0 -ى اسيوط الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعلة ثان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125221عزه ابوخطوه احمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  714

بملك/ محمد علي عزوز عبدالعال -الـتأشير:   ، المطمر   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125222عبدالرحمن عبدالشافي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     حماده عزت -  715

 وصف الـتأشير:   ، ساحل سليم_النزلة المستجدة بملك/صالح عبدالرحمن عبدالشافي

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125223عيد صالح عبد البديع عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  716

 وصف الـتأشير:   ، ديروط_كودية االسالم بملك/محمد حسن عبدالبصير

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  115242عماد سيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  717

لى حسن مسعودالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه الزاوية بملك/ احمد ع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125220على ياسر على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  718

 الـتأشير:   ، حى السادات شارع ترعة المالح  بملك/ ناديه عبدالمعطى محمد و اخرين

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125221رقم    نبيل عجيب عبدالشهيد مسعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  719

 الـتأشير:   ، عزبه االسقف بملك / عفاف قيصر ميخائيل

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125222حسن حداث زيدان محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  720

/ اميل الفي طناس قلته شارع الجمهوريه بملك 122وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125224هدي مصطفي محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  721

 الـتأشير:   ، شارع يسري راغب بملك/ عبدالحكيم ومحمداشرف ثابت

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125224  الشاذلي فاروق عثمان ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  722

 وصف الـتأشير:   ، شارع الدلجاوي القبلي بملك/ رفعت يوسف كمال محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  112423طلعت كامل على عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  723

ر بناحيه تاسا بملك/ كامل على عبدالعزيز عبدالعزيزالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخ   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125225نادي شفيق جرجس عبدالمالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  724

بملك/ يوسف نادي شفيق -وصف الـتأشير:   ، الحواتكه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  125222يده برقم    هيثم عمار سيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  725

 الـتأشير:   ، منفلوط _بندر منفلوط_شارع بورسعيد بملك/رضوان سيد حسين محمد

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  114411ساري عبدالرحيم حسن خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  726

يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ الجمعيه التعاونيه الزراعيه وصف الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125311هدى عبدالمنعم عبدالباسط سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  727

 وصف الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله سكره

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125222سبق قيده برقم    سعديه عبدالرازق خليل حسين ، تاجر فرد ،   -  728

 وصف الـتأشير:   ، تاسا بملك/ مجلس ومدينه ساحل سليم

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  125225محمود عبدالنبي عثمان عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  729

ك/ بلبل رمضان عثمانوصف الـتأشير:   ، شارع الحريه بمل   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  152222هاشم درويش عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  730

ظيم السنوسى وصف الـتأشير:   ، تعديل صاحب الملك بجعله حى السادات شارع السلطان المتفرع من جسر السلطان بملك/ عبدالع

 ايوب عبدالمطلب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  152442فالح عبدالكريم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

ة و مستلزمات اثات مكتبية و ادوات رياضيالتأشير:  يعدل النشاط بجعله توريدات ادوات كتابية و مكتبية و اجهزة كهربائية و اث

واالت  طبية فيما عد االدويةوالمستحضرات الصيدلية ومواد غذائية وادوات كهربائية واداوت نظافة فيما عدا اجهزة الكمبيوتر

 التصوير

اط , وصف التأشير: تم تعديل النش25255250وفي تاريخ  111322خالد محمد دياب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

تعديل النشاط بجعلة مخزن لتوزيع االدوية   

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  24222مصطفى عيسى محمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير:  يعدل النشاط )توريد وتوزيع حديد ومواد بناء وتوريدات عموميه حكوميه ومقاوالت عموميه (

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  24222مصطفى عيسى محمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  صيانه كمبيوتر فيماعدا االنترانت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  112222جمال محمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 يعدل النشاط بحعله/ حظيرة لتربيه المواشي

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255215وفي تاريخ  125232ساميه منير حبيب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

تعديل النشاط بجعله محل بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر   

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  125251رد ،  سبق قيده برقم   صافيناز محمد سيد عبدالرحمن ، تاجر ف -  7

 التأشير:  يضاف الى النشاط / مستحضرات تجميل ومستلزمات كوافير

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  20254ابوالحسن على مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

كهربائيه فيماعدا الكمبيوترالتأشير:  توريد اجهزه   

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  115302مايكل خليفه جورجيوس يقين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير:  اضافة نشاط بجعلة محل بيع قطع غيار سيارات مستعملة وجديد

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  502221فوزى ألفى نصر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ بيع غالل

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  150422مينا خالف راشد سراوله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله حظيرة مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  150222تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فوزى الفى نصر مسعود ، -  12

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  150523مصطفى محمد على صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

بجعله/ مكتب هندسي التأشير:  يعدل النشاط  

تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  112344نسرين جمال عبدالناصر محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 وصف التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ بيع اجهزه محمول واكسسوارها وصيانتها
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 103 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  001123محمد محمد بكر سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 يعدل النشاط بجعلة مكتب مقاوالت اعمال متكاملة وتوريدات معدات واداوات كهربائية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  22123محمد محفوظ عيد صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

كتب مقاوالت اعمال متكاملهتعديل النشاط م   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  112040عامر حسن محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله معرض سيراميك واداوت صحيه

تم تعديل النشاط , وصف 52552122وفي تاريخ  111431بالل مصطفى محمود عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير:  يعدل النشاط بجعلة مكتب مقاوالت اعمال متكاملة واستصالح اراضى

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  152425محمد بدر هاشم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله بيع اسمنت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  24322سي محمد مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سيد مر -  20

يعدل النشاط بجعله مكتب نقل بضائع على سيارته وسيارات الغير   

صف التأشير: تم تعديل النشاط , و25255212وفي تاريخ  112412محمد سيد حسين جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

اضافه نشاط عرض مصنفات سمعيه وسمعيه بصريه على اجهزه الدش والبالى استيشن   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  112024محمد مصطفى زكريا سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير:  يراعى اضافه نشاط/ ورشه سمكرى

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  152224الكهربائيه وقطع غيارها ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   العميد لبيع االجهزه  -  23

 النشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط بيع اجهزه كهربائيه فيماعدالكمبيوتر

صف التأشير: تم تعديل النشاط , و25255212وفي تاريخ  152224محمد السيد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

اضافه نشاط بيع اجهزه كهربائيه فيماعدالكمبيوتر   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  112232احمد سيد ابوالعال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

( 2ه من المجموع 32والفقرة  12تعديل النشاط بجعله مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه    

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  115222عالءالدين حسن علي حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تحضير وبيع مشروبات باردة وساخنه

م تعديل النشاط , وصف ت25255223وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ حظيره مواشي

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل النشاط , 25255224وفي تاريخ  125012، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عوض عطاالله عبدالرؤف فرغلي  -  29

 وصف التأشير:  مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255224وفي تاريخ  114422محمد حسنى فتحى سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

يحذف نشاط الحاسب االلى   

تم تعديل النشاط , وصف 25255224وفي تاريخ  125125شرف عاطف صبري عبدالمعز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ا -  31

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ محل بيع طيور ولحوم مجمده
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تم تعديل النشاط , وصف 25255224وفي تاريخ  115132صفاء فتحى عبدالعليم عرفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير:  يعدل النشاط بجعلة مكتب مقاوالت اعمال متكاملة وتوريد مواد بناء

تم تعديل النشاط , وصف 25522025وفي تاريخ  22351عمرو محمد محمد وهمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 التأشير:  اضافة نشاط توريد مخلفات صلبه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255220وفي تاريخ  110130احمد محمد وهمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

يضاف الى النشاط توريد مواد البناء   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255220وفي تاريخ  23553بق قيده برقم   فتحى محمد احمد جمعه ، تاجر فرد ،  س -  35

 تعديل النشاط بجعله مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل النشاط , وصف 25255220وفي تاريخ  21000تحية عبدالجابر وهمان سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

ز بلدى نصف الىالتأشير:  تعديل النشاط بجعلة مخب  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255220وفي تاريخ  152213خالد ممدوح محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

يعدل النشاط بجعله/ مكتب نقل بضائع على عربات الغير وعرباته   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255222يخ وفي تار 152241مدحت عباس سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

يعدل النشاط بجعله/ مكتب مقاوالت اعمال متكامله   

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  125422عثمان حسن ابوالحسن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  152100سناء مصطفى فرغلى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ مكتب مقاوالت اعمال متكامله

صف التأشير:  تم تعديل النشاط , و25255222وفي تاريخ  22225محمد حسن مهنى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 .يعدل النشاط بجعله/ بيع واصالح اجهزة تليفون محمول

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  112500جمال الدين طه عبدالاله على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  152100، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سناء مصطفى فرغلى محمد -  43

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله/ حظيره لتربيه المواشي

تم تعديل النشاط , وصف 25255235وفي تاريخ  152122وليد على عبدالحفيظ عبدالمتجلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

النشاط بجعلة حظيرة لبيع المواشى بعد الحصول على الموافقات الالزمة لذلكالتأشير:  يعدل   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255235وفي تاريخ  21223ياسر ابراهيم احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

تعديل النشاط بجعله محل بيع مواد وحديد تسليح   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255235وفي تاريخ  22232تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جمال فقير سيد محمد ، -  46

 تعديل النشاط بجعله بيع قطع غيار موتوسيكالت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255235وفي تاريخ  112423اسالم ماجد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

لة محل بيع قطع غيار سياراتيعدل النشاط بجع   

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  152425محمد بدر هاشم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله مخزن اسمنت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 105 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل النشاط , وصف 52552312وفي تاريخ  152401عبدالكريم سعد عبدالعاطى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله / مكتب شحن ونقل مواد بترولية و زيوت و خدمات النقل

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  112123نجوان محمود محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

ارات وبطارياتالتأشير:  اضافه نشاط نفخ ولحام كاوتش وبيع اط  

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  125120طارق كمال محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125122   هاله سمير عبده سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125122احمد مصطفى عثمان بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  512212سيد محمود عبدالحميد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125222خليفه سويفى عبدالحافظ خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252تاريخ وفي  125241رومانى دوس شاكر شفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125242ميخائيل نسيم حكيم عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125221صابر حنفى عبده ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  125224مينا جميل زكريا يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125312د زكى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محم -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322مينا حسني سعدي سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125342جر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد طاهر بكر منصور ، تا -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125302محمد احمد محمد سحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 106 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125320،  سبق قيده برقم   اميره ابراهيم عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد  -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  112142اسالم محمد جالل عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322برقم    يوسف احمد سليمان بديوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125452شحاته عبد محمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255212وفي تاريخ  125420  مصطفى رمضان سليمان عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  18

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  112325امير عادل عدلى دبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212يخ وفي تار 125443راندا حمدى محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125423روماني ابوالغيط لبيب جورجي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 52552122وفي تاريخ  125422عادل عبدالناصر محمد فرغل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125422عرفان عبدالشافي همام عرفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125052ادهم مغربى عبدالرحمن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125033احمد رمضان احمد جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24252552وفي تاريخ  125042همام رشدى حسب النبى بدران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125004منى احمد احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير: خاص

عديل نوع الشركة , تم ت25255220وفي تاريخ  125021ياسر حسن عبداللطيف سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125022احمد طه احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 التأشير: خاص

الشركة , وصف تم تعديل نوع 25255222وفي تاريخ  125252عال عبدالمنعم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 107 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125210محمود حجازى محمد على الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 وصف التأشير: خاص

وصف  تم تعديل نوع الشركة ,25255222وفي تاريخ  125233عمرو محمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  125244نصر مكين عبدالله حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  152152محمد فتحى محمد فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

خاصالتأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125223عبدالله محمود عبدالعال منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255250وفي تاريخ  125121محمد عبدالرحيم عبدالموجود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125124محمد صالح صابر عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125250عزت فتحي حمزه احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125213صالح كمال هريدي سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125252دالشافي حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد عب -  40

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125232ساميه منير حبيب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125242هيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عزت شاكر ايوب ابرا -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125221عمر مرسى هريدى مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125222سبق قيده برقم     عمر فتحى صبره محروس ، تاجر فرد ، -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125355حماده شعبان احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125313برقم   امين شحاته احمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125333ناديه نظير شفيق سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 108 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125324برقم   احمد عبدالعال عبدالجواد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255210وفي تاريخ  125322عاطف عوض وهبه نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  253211عماد الدين عبدالنبي محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322مايكل عونى ناجى بولس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125323صابر حسن عبدالعزيز جادالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125422فايزه احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212خ وفي تاري 125423محمد عبدالعال محمد جادالحق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125422ناجح مختار احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125402صالح حسين محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125402انور مصطفي حسانين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 وصف التأشير: خاص

شركة , وصف تم تعديل نوع ال25255212وفي تاريخ  125421بركه عبده غيط متى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  125425صباح كمال توفيق جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125013احمد مكرم حسين عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

التأشير: خاصوصف   

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125023عيون مصطفي عبدالقادر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125042عمرو محمود منصور محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

خاص وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125002والء فرج محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125025محمد طه عبدالرحيم شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 109 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125020صفاء سيد اسماعيل طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125212حسني فراج عبدالعزيز فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125221درويش ذكى عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمان -  67

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125232ساميه هاشم عبدالعزيز فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125242جح يوسف منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سميره نا -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  125222امل ماهر سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  125123احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود مصطفي عبدالهادي  -  71

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125125مصطفى احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125122، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هبه ممدوح عبدالباري عبدالغفار -  73

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125210محمد مرعب حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125212،  سبق قيده برقم   عيد ابراهيم محمد صالحين ، تاجر فرد  -  75

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125222محمود عشرى خليفه سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125202  سمير سيد ثابت علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  77

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125223ايمن حشمت يونس سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 52552152وفي تاريخ  125224زينب رجب يسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125352احمد صلحى مخيمر بدران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 التأشير: خاص

يل نوع الشركة , وصف تم تعد25255212وفي تاريخ  125321محمد كامل سليمان عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125315لميس منسى نتيج مرقس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

 التأشير: خاص

, وصف  تم تعديل نوع الشركة25255213وفي تاريخ  125301ماجد شاكر عزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322احمد محمد رفاعى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  84

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125324عماد رشاد عبدالسالم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322غاده نصر مناع محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125415ياسين محمد عبدالرحيم جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125452اشرف رشدى شاروبيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125444اسالم احمد ابراهيم حيدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  89

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  22225نى عبدالعليم ثابت محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ها -  90

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125400هبه محمود على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  91

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125422حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   منى محمد على  -  92

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125422محمد صالح محمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  93

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125055اماني عبدالسالم منصور محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  94

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255223وفي تاريخ  125050مصطفى عبدالمنعم جالل طه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  95

اصالشركة , وصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125045حماده فتحى تامر مشعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125032فرح صادق جاب الله اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  97

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125005بطه عبدالناصر محمد شيمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125011خالد محفوظ حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  99

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125023صور عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   باسم عطيه من -  100

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125022محمود حسن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  101

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125022فرد ،  سبق قيده برقم   محمد صابر حسن محمد ، تاجر  -  102

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125022ناديه جالل احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  103

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125235ده برقم   مريم صدقى زكى صادق ، تاجر فرد ،  سبق قي -  104

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  152320محمد عبدالعليم على فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  105

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  125122   ابوالحسن محمد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  106

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125122درويش عبدالله احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  107

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252ي تاريخ وف 125212بديع حلمي نظير علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  108

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125222امال محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 52552522وفي تاريخ  125235ممدوح على عبدالعال عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  110

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125233حسانين محمد حسانين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 15252552وفي تاريخ  125202راندا راغب لوقا رزق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  22152اسامه عونى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  113

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 11252552وفي تاريخ  125223عبدالغفار عادل عبدالودود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  114

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125310غالى عدلى عازر غالى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

 التأشير: خاص
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ل نوع الشركة , تم تعدي25255212وفي تاريخ  125312احمد ابوالحجاج احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125325هيثم عادل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  117

 التأشير: خاص

صف تم تعديل نوع الشركة , و25255213وفي تاريخ  125344سيد مصطفى سيد صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  118

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125304اسماعيل خلف حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  119

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125453عبدالجيد نصر عبدالجيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  120

ف التأشير: خاصوص  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125452انور عازر يونان ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  121

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125413محمود سامى حسن عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  122

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125432احمد سيد همام محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  123

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125442محمد جمال حسن نادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  124

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125442ابراهيم محمود حسانين مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  125

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125421نيفين غانم عبدالغنى عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  126

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  125422محمد فاروق محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  127

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125422جوزيف عزت يوسف فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  128

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125423بدالحافظ شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   خميس سيد ع -  129

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125034سعاد محمد مجاهد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  130

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125032تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    علي حسن علي عثمان ، -  131

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125043مصطفى محمد عبدالفتاح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  132

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125020فرد ،  سبق قيده برقم   فادى عصام ناثان الياس ، تاجر  -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125022فادى عاطف ابراهيم يسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  134

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125251قيده برقم   فرج فلتاوس مسعد فلتس ، تاجر فرد ،  سبق  -  135

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125222محمد محمود سيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  136

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125232  هشام عيسي عبدالعليم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  137

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125230مديحه فاروق محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  138

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  125220على ياسر على عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  139

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125221نبيل عجيب عبدالشهيد مسعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  140

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254اريخ وفي ت 125121نرمين محسن عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125122اسماء ممدوح عبدالرحيم خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  142

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25525225وفي تاريخ  125223بكر خضر تغيان فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  143

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125222رحمه ممدوح علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  144

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , تم 25255252وفي تاريخ  125232حماده مصطفى عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  145

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125203محمد ماهر احمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  146

 التأشير: خاص

نوع الشركة , تم تعديل 25255215وفي تاريخ  125222عرفه انور عبدالعزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  147

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125222على محمد على عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  148

 وصف التأشير: خاص

كة , تم تعديل نوع الشر25255212وفي تاريخ  125350حسين رشوان حسانين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  149

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125340ساره ماهر كامل ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  150

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255210وفي تاريخ  125302ساميه محمد سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  151

أشير: خاصالت  

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125322سهام عبدالحفيظ منصور حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  152

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125452اسالم جمال ثابت محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  153

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125454مروه سيد عبدالعظيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  154

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125432ن وجدى عازر صالح الطويل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   آ -  155

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125442على احمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  156

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255212وفي تاريخ  125401دالظاهر عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصام مكرم عب -  157

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125424محمد سلطان عبدالسالم كيالنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  158

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  125420مد على داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صبريه مح -  159

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125054فتحى حمدى فتحى ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  160

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125020ن فرحان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عزه عبدالناصر سليما -  161

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125044امنيه ايمن محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  162

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125040، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسحق فاروق رزق الله تركي  -  163

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125021احمد على حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  164

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125024سبق قيده برقم    امل بدرى محمد عمار ، تاجر فرد ،  -  165

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125250علي خلف حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  166

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 115 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125223رقم   الفت محمد خليفه عبدالمولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  167

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  125232محمد محمود حامد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  168

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  522212احمد صبره عبدالمالك محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  169

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125222حمدي ميخائيل ابراهيم عطالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  170

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  212522عليه عثمان شحاته عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  171

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125224علي الغطريفي محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  172

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254اريخ وفي ت 125124هند رفعت عربى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  173

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125124صفاء جمعة سيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  174

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25525025وفي تاريخ  125122هدى محمد عبدالمجيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  175

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255252وفي تاريخ  125252عالءالدين طلعت جادالرب حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  176

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25225255وفي تاريخ  125242عليه محمد عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  177

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125232ورده عبدالله عبدالظاهر خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  178

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , وصف تم 25255215وفي تاريخ  125202سلوي رزق اسحق توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  179

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125225صبرى جندى بشاى جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  180

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125223طه محمد كمال الدين حمدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  181

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125222محمود شعبان احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  182

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125332خالد محمود عبدالباقى فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  183

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 116 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  125320حسام سيف االسالم اسامه سليمان صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  184

صالشركة , وصف التأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125342عادل عبدالبصير شندى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  185

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322محمود علي محمود علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  186

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125320وليد تميم انور محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  187

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125325حماده احمد علي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  188

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125424نعيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد زين عبدال -  189

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125422هبه حسين عبدالعزيز عزاز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  190

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125432احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمان عبدالرحيم محمود -  191

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  24124سعد سيد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  192

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125420،  سبق قيده برقم   سمر بيومى احمد بيومى ، تاجر فرد  -  193

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125425طلعت صالح لطفى تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  194

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125010سبق قيده برقم    عبدالحميد عبدالرحيم ثابت على ، تاجر فرد ،  -  195

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255224وفي تاريخ  125012عوض عطاالله عبدالرؤف فرغلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  196

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125035ده برقم   وليد احمد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبق قي -  197

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125002جالل عبدالنبى حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  198

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255220وفي تاريخ  125002يده برقم   احمد ممدوح عبدالرازق عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق ق -  199

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125023محمد حمدي عرب مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  200

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 117 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  502212عبدالله محمد احمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  201

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125252صبرى احمد عبداللطيف رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  202

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125252جالل عبدالفتاح راشد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  203

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125205ايمان عبدالكريم محمد فرغلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  204

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255235وفي تاريخ  204125عبدالسالم احمد عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  205

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125222مصطفى مرغنى عبدالغنى بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  206

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235في تاريخ و 1235242احمد رمضان عثمان خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  207

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125222مصطفي محمد علي عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  208

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125220على مصطفى عبدالنعيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  209

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  125122حماده عبدالجابر عبدالحميد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  210

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125125فيصل حشمت محمد خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125254مينا مقار دقدق لوقا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  212

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125205ح محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فرغلى ب -  213

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  125225حسام الدين خالد محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  214

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  125222ي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محب صادق ثابت حبش -  215

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  125224زهور فؤاد جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125222بق قيده برقم   احمد عبدالله احمد حسن ، تاجر فرد ،  س -  217

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 118 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322بولس فايز جيد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  218

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125322برقم    رشا ناجح عبدالنعيم عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  219

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125325مصطفي محمد دويني سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  220

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  512532محمد محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322احمد رفعت على عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  222

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 55212252وفي تاريخ  125322مينا نشات ناجي عشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  223

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125412صفاء صدقي حسن فريجه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  224

 وصف التأشير: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعديل 25255212وفي تاريخ  125435اسماء خيرى سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  225

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  125405عبدالرحمن مصطفي عبدالوهاب عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  226

 الشركة , وصف التأشير: خاص

يل نوع الشركة , تم تعد25255212وفي تاريخ  125422مريانا ثروت الفى روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  227

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125422كريمه بدرى فهيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  228

 التأشير: خاص

شركة , تم تعديل نوع ال25255223وفي تاريخ  125422عثمان حسن ابوالحسن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  229

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  125052هشام سيد على نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  230

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125012مصطفى عبدالله محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  231

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125022محمود سيد محمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  232

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125032خميس حسن علي عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  233

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125000حليمه سيد ابو العال عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  234

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 119 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125024عبدالناصر شاكر سيد محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  235

خاص وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125022ميالد فوزي مسعد غندور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  236

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125252رمضان ثابت زكى صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  237

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255235وفي تاريخ  125232زينب عبدالسالم منصور محمد ناموس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  238

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  125201فهد حامد ابوزيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  239

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125222سعديه عبدالرازق خليل حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  240

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125225محمود عبدالنبي عثمان عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  241

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  125122مريم بشاي فهمي مرقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  242

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125122زينب سيد عبدالرحيم صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  243

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125120لله احمد السعيد محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدا -  244

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125122عماد سمير فهيم ابوقير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  245

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125212يري سيد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد خ -  246

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125243سهير لمعى محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  247

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  125225مقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو سيد محمد عبدال -  248

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  125222احمد محمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  249

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125352تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالمحسن محمد ابراهيم ، -  250

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125352ماجده منسى نتيج مرقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  251

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 120 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125312،  سبق قيده برقم    رجب محسن ابو الحسن عالم ، تاجر فرد -  252

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125305ناديه ناجى عزيز يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  253

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  152224ده برقم   اسامه دسوقى محمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قي -  254

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322عبير زيدان ابراهيم فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  255

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  532212ايمن على عيد عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  256

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125321امال نصرالدين محمد زارع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  257

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  412125عبدالله حماده يوسف عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  258

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255212وفي تاريخ  125425عبدالرحيم دياب عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  259

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212في تاريخ و 125422احمد محمد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  260

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125432سعد حمدي عبدالقادر سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  261

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212يخ وفي تار 125422محمد رشوان محمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  262

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125420ثروت عزيز يعقوب بسطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  263

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 55212252وفي تاريخ  125422محمد جاد الكريم شحات شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  264

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255223وفي تاريخ  125052عبدالرحيم محمد عبدالعزيز عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  265

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224يخ وفي تار 125032مجدى عبدالغنى احمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  266

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125001عبدالرحيم قناوى فرغلى شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  267

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125022مصطفى جمال احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  268

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 121 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125252هاله صالح احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  269

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125213نعيم رشدي شمشون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف -  270

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125212محمود محمد حسين خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  271

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125202محمد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مرضى عبدالعزيز  -  272

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  115242عماد سيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  273

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125222، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد رمضان عبدالباقي -  274

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125222حسن حداث زيدان محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  275

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125122فرد ،  سبق قيده برقم   جرجس نادى بشرى ناروز ، تاجر  -  276

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125123محمود جمال حسانين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  277

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  112320يده برقم   طه كمال توفيق مبارك ، تاجر فرد ،  سبق ق -  278

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255252وفي تاريخ  125225قرين محمد قرين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  279

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  451252ايمان راجى شوقى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  280

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  125242حسن علي سليمان حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  281

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215 وفي تاريخ 125222جوزيف اديب لبيب ديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  282

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125222محمد ايمن ناجى عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  283

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125354عامر صابر عامر مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  284

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125311هدى عبدالمنعم عبدالباسط سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  285

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 122 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 13252552وفي تاريخ  125335محمد على عبدالغنى عبدالعليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  286

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125332عبدالاله حمدى عمر طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  287

 التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة ,  تم25255212وفي تاريخ  125321االمير طه عبدالجيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  288

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125322اسماعيل عمر خلف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  289

 وصف التأشير: خاص

لشركة , وصف تم تعديل نوع ا25255212وفي تاريخ  125322اشتياق على محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  290

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125322عماد فتحي فرنسيس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  291

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125412احمد محفوظ محمد هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  292

ف التأشير: خاصوص  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125442زينب جمال محمد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  293

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125422محمد عبدالرازق سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  294

: خاصوصف التأشير  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125423عنتر ابوالغيط محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  295

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125422نسمه الحسيني انور ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  296

صوصف التأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  125012محمد ذكريا فالح احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  297

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125025صفاء سيد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  298

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125042هدى محمد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  299

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125003محمد حمدى عبدالقادر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  300

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125022حلمى عبدالعال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد -  301

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125024الحسيني محمد علي جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  302

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 123 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125215دالسميع عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هويدا عالم عب -  303

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125225مايكل بدر جمعه شاكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  304

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125245يم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصام محمد خليفه ابراه -  305

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125242زينب عبد المالك ابو زيد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  306

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125225ك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   نادي شفيق جرجس عبدالمال -  307

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  125222هيثم عمار سيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  308

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255254وفي تاريخ  125122تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالصمد جمعه مهران عبدالصمد ، -  309

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125122خالد حسين عبدالرازق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  310

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125251اجر فرد ،  سبق قيده برقم   صافيناز محمد سيد عبدالرحمن ، ت -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125252محمد احمد الطيب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  312

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125244،  سبق قيده برقم    اشرف يعقوب عطيه عبدالمالك ، تاجر فرد -  313

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125240سناء محمد عبدالجليل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  314

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125200ده برقم   احمد سامى محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قي -  315

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255211وفي تاريخ  125222نجالء ابوحسيبه عبدالرحيم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  316

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  125220ده برقم   هانى اسرى حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قي -  317

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125341عاطف احمد محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  318

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  253451االمير السيد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  319

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 124 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125342هبه رفعت حسانين ابوخطوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  320

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212ي تاريخ وف 125322محمد مصطفي محمد الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  321

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125322حنان مختار عبدالكريم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  322

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212يخ وفي تار 125324محمود حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  323

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125430عزالدين محمد عزالدين شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  324

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25521225وفي تاريخ  125422حسن الحسينى مرسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  325

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  125445هارون محمود عبدالعاطى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  326

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  125421مصطفى كامل عبدالهادى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  327

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125423ساميه محمود رزق حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  328

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125424خليل ابراهيم صالح جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  329

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125021محمود محمد عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  330

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125012على صابر قاسم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  331

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125022مدحت سمير غالى توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  332

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125022عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مروان محمد علي  -  333

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125022مروان محمد علي عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  334

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125255ى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حماده احمد محمد موس -  335

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125214وسام وحيد كمال عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  336

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 125 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125212سبق قيده برقم     محمد حسين حافظ محمد ، تاجر فرد ، -  337

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125240محمد رجب محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  338

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125202سبق قيده برقم   نجاتي علي ابراهيم عبدالمجيد ، تاجر فرد ،   -  339

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  125221حسين راتب محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  340

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  112512   محمد حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  341

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125255احمد شعبان عبد العليم يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  342

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  111252عزه وريد وهيدى وريد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  343

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125214رامى قلينى مسعود نجيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  344

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125222خالد سيد صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  345

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125223حماده ابوالعال بكر جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  346

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 55215252وفي تاريخ  152522هدير خميس محمود محمد مخلوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  347

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  114325على عبدالفتاح على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  348

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 15252552وفي تاريخ  125220حمديه عثمان عبدالصبور سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  349

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  125222تواب نعيم يعقوب تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  350

 التأشير: خاص

ل نوع الشركة , تم تعدي25255212وفي تاريخ  125312احمد عاطف احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  351

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125332عبدالعال حسن سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  352

 وصف التأشير: خاص

شركة , تم تعديل نوع ال25255213وفي تاريخ  125330عصمت احمد مجلي خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  353

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 126 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125302مدنى صدقى عيد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  354

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125325ناجح زكى على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  355

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322فوزيه محمد صالح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  356

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125320ن عبدالرحيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رمضان حس -  357

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  22222عبدالله سيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  358

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125432ثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود احمد محمود ع -  359

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125402عبدالرحمن محمد احمد يحيي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  360

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125402، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود يونس حسين عبدالله  -  361

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125425محمد بخيت عبدالرحمن عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  362

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255223وفي تاريخ  125051عال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسب الله صالح حسب الله عبدال -  363

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255223وفي تاريخ  125012ياسر حافظ عبدالرحيم على الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  364

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125022د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد جالل احمد محم -  365

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125030يوسف ابراهيم عبدالسالم عبود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  366

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125020خائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   امال ابراهيم عبدالسيد مي -  367

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125022على عثمان توفيق سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  368

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125022اجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود عبدالمجيد زكى بيبى ، ت -  369

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125022احالم عثمان محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  370

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 127 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع 25255222وفي تاريخ  125222، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى عبدالسالم فرغلى عبدالكريم -  371

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125243جمعه طلعت مصطفي شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  372

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125242د ،  سبق قيده برقم   احمد رمضان عثمان خليل ، تاجر فر -  373

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125225حسن على عبدالسالم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  374

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  125125ق قيده برقم   اشرف عاطف صبري عبدالمعز ، تاجر فرد ،  سب -  375

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  112212محمد احمد محمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  376

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125123برقم    عباس حسانين عباس حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  377

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  24252حسن صالح صديق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  378

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255252وفي تاريخ  125252 حمدي عبدالرحمن عبدالمحسن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  379

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125232اسحق عزت لمعى راغب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  380

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215يخ وفي تار 125202جميل فايز مونس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  381

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125201وائل احمد حسين عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  382

 التأشير: خاص

تم تعديل 25255215وفي تاريخ  201252عبد الرازق حسني عبدالحميد الحاج عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  383

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125225محمود محمد عبدالعليم موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  384

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  125221عبده فهمى جرجس بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  385

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125222محمود كمال كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  386

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125332صالح صبحى عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مينا  -  387

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 128 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة 25255212وفي تاريخ  125322ابراهيم عبدالصانع امين علم الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  388

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125302حمد بدر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد م -  389

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125324خميس كميل عبدالله ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  390

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125323هر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ناصر محروص احمد ظا -  391

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  23352محمد اسماعيل عبدالغنى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  392

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125431ه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   كرستينا ثروت رسمى شحات -  393

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125422خالد سيد عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  394

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125424،  سبق قيده برقم    اسامه كوثر توفيق احمد ، تاجر فرد -  395

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125422عيد محمد عيد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  396

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125014برقم    عبدالراضى حسن محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  397

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125022صموئيل ميخه اليشع عطاالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  398

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125025  سامح عصام ناثان الياس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  399

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125023احمد محمد عبدالحميد صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  400

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220في تاريخ و 125022سامى يوسف علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  401

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255220وفي تاريخ  125022محمد حماده عبدالناصر عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  402

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222ي تاريخ وف 125254شحاته خليفه عطيه بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  403

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125212عادل فتحي صديق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  404

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 35252552وفي تاريخ  125202عدوى صالح خليل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  405

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125203محمد سيد محمد عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  406

 وصف التأشير: خاص

ل نوع الشركة , تم تعدي25255231وفي تاريخ  125224هدي مصطفي محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  407

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  125125مصطفي علي محمود عبدالعفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  408

 وصف التأشير: خاص

ركة , وصف تم تعديل نوع الش25255250وفي تاريخ  125122وليد عنتر سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  409

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125221محمد مصطفي احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  410

 وصف التأشير: خاص

ف تم تعديل نوع الشركة , وص25255252وفي تاريخ  125231عمرو محمد فهمي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  411

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  125224كمال يعقوب كمال غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  412

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  125222محمد حربى صبره حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  413

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  112522مصطفى فتحى صابر عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  414

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  125352عبدالحفيظ زين العابدين عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سومه  -  415

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125314امل مكرم صادق محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  416

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125323بدالمحسن احمد امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ع -  417

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255213وفي تاريخ  125300امير عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  418

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125323مريم شنوده نجيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  419

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125322عمرو سيد توفيق عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  420

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125451ر موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود سعد عبدالظاه -  421

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125411ادهم ابراهيم عبدالرحمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  422

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125414لله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مايكل عاطف ثابت سعدا -  423

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125403ايمان بخيت صابر بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  424

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125402تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايريني ابراهيم غبريال جرجس ،  -  425

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125421جمال علي عبدالمعتمد صاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  426

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  125053رد ،  سبق قيده برقم   احمد ابراهيم شحاته علي ، تاجر ف -  427

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125031نظمى رياض جرجس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  428

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125041ه برقم   حسن مصطفى حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  429

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125042حسام حسن فتحي  معتوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  430

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  021250شيرين حمدى حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  431

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125021محمد سليمان محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  432

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222ي تاريخ وف 125025عبدالفتاح محمد يونس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  433

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125022عزه حسين احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  434

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125231مني جوده محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  435

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125234على محمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  436

 التأشير: خاص

كة , وصف تم تعديل نوع الشر25255235وفي تاريخ  125232عاشور سعد حامد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  437

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  125221عزه ابوخطوه احمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  438

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع 25255231وفي تاريخ  125222حماده عزت عبدالرحمن عبدالشافي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  439

, وصف التأشير: خاصالشركة   

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125223عيد صالح عبد البديع عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  440

 وصف التأشير: خاص

كة , تم تعديل نوع الشر25255254وفي تاريخ  125124عواجه ثابت ابوالعال حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  441

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  110220مصطفى احمد مصطفى عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  442

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125215محمد عبدالتواب عطاالكريم ثابت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  443

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125212سعيد احمد عطيه حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  444

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125232وحيد صبري مايز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  445

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125202منال نادي ذكا جادالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  446

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255215وفي تاريخ  125222السالم عبدالموجود سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ياسين عبد -  447

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125222رومانى ممدوح موسى ايليا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  448

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125222بركات حمدان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصام  -  449

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125351نفادي حموده حسين عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  450

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125352ابراهيم رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد خليل  -  451

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255213وفي تاريخ  125334عبدالرحيم على محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  452

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125332لغنى هيكل عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   شحاته عبدا -  453

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255213وفي تاريخ  125342ماهر محروص سليمان منقريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  454

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125303م كتشز شاروبيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رانيا كار -  455

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125320خلف حسنى احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  456

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125321ن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمود فؤاد رضوا -  457

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125455ممدوح خيرالله سيدهم خيرالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  458

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125410تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    روفائيل حبشي موسي حبشي ، -  459

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125434بدر على عبدالعزيز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  460

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  125404م ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الحسينى رياض عبدالظاهر عبدالرحي -  461

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125425احمد علي ابراهيم سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  462

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125422فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف حسن عبدالحميد محمد ، تاجر -  463

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125052اسامه محجوب احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  464

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  125011ده برقم   خالد محفوظ حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قي -  465

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125024محمد علي علي الدين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  466

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125032  سماح انور على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  467

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125021على حسن شاكر سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  468

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222ي تاريخ وف 125022ناديه احمد عبدالحفيظ جابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  469

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  113024حسين على عوض الله حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  470

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255222وفي تاريخ  125253احمد عبدالصبور عبدالمنعم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  471

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125222كوثر عبدالصابر حسين حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  472

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 133 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125241حنفي عبدالحميد محمد نظير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  473

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  125242محمود سعد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  474

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125223ء ابوغدير راتب شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عال -  475

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125224الشاذلي فاروق عثمان ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  476

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  125121ن عويس امين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايما -  477

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125120ياسمين سمير عبدالحفيظ حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  478

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125122محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد مصطفى -  479

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  125121اندرو حشمت تادرس ايليا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  480

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125253، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد فتحى احمد فرغل -  481

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  125212ثناء حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  482

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125230رد ،  سبق قيده برقم   عبدالله ثابت عبدالمجلى على ، تاجر ف -  483

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  125242يسن محمد شحاته عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  484

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  125222ه برقم   سامى مسعود عويس مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  485

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  125221نجوى ابراهيم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  486

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  21032رقم   انور شعبان ابراهيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  487

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125353سيد محمد سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  488

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125331سهير ابوالحسن عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  489

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  125343محمد بدر عبدالصبور جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  490

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25521325وفي تاريخ  125302سيد محمود سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  491

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125323عليمي احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  492

 التأشير: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعدي25255212وفي تاريخ  125322عمر فتحى توفيق حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  493

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125450سحر عطا شمشون بسكالس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  494

 وصف التأشير: خاص

, وصف تم تعديل نوع الشركة 25255212وفي تاريخ  125452خالد محمود على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  495

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125412مصطفى احمد حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  496

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125433محمد البدرى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  497

ر: خاصالتأشي  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125440آيه امام احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  498

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125424محمد محمود عبدالله عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  499

: خاصوصف التأشير  

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  111522مصطفى محمود زكى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  500

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125422عادل فرغلى ايمام رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  501

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125015سعاد رمضان فرغلي علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  502

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125022جرجس عازر جرجس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  503

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  125042النصر عبدالله محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سيف  -  504

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125022حسن محمد ماضى حداد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  505

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125020عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صباح منصور  -  506

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125023ابراهيم حليم لمعي سمعان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  507

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125211احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود حسني محمد -  508

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125222عيد مصطفى عيسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  509

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  125222د ،  سبق قيده برقم   نورا احمد سعد فهمى ، تاجر فر -  510

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  24333محمد سيد راتب عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  511

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  125242   باسم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  512

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  125222احمد صالح شعبان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  513

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  112423طلعت كامل على عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  514

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  125123نجاح عثمان فرج امبابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  515

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254يخ وفي تار 125122محمود عبدالمعز سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  516

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  125122مرفت سمير نعمان اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  517

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  125120محمود عايد عبدالسالم عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  518

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255250وفي تاريخ  110032ايهاب عبد الوارث احمد عبد الوارث ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  519

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252تاريخ وفي  125252سعاد محمد عبدالله علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  520

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  125234عمرو ابوالسعود سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  521

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215 وفي تاريخ 125204محمد حسام فاروق محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  522

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  125222سلمى رفعت يوسف كمال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  523

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 52552112وفي تاريخ  125222اندريا دنيال تاوضروس فيلبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  524

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255211وفي تاريخ  125222فاطمه الزهراء حسن عبدالمطلب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  525

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 52552122وفي تاريخ  125312مؤمن احمد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  526

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  125342محمد مرسى على مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  527

 التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة ,  تم25255212وفي تاريخ  125324هدير محمود عبدالغفار احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  528

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125322ايمان رمضان محمود عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  529

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125412ساميه جالل شحاته بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  530

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  22352عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  531

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125441سماح عبدالاله زكي عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  532

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125420حسام مصطفى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  533

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  125422عبدالمالك ملك حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سامح -  534

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255212وفي تاريخ  125422عبداللطيف احمد عبداللطيف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  535

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  125422عبدالمعز مرعى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد  -  536

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  125052نعمات طلعت مصطفي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  537

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  125022رك غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فاطمه عيد مبا -  538

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125002اسماعيل محمد اسماعيل يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  539

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125024تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هناء علي محمود علي ، -  540

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  125022مصطفى سيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  541

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  125025،  سبق قيده برقم   قاسم عبدالرازق محمد حسن ، تاجر فرد  -  542

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  114222اسالم سعد بكر جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  543

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  125224قم   مواصف حسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  544

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125202كامل عبدالمعتمد خلف الله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  545

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  125200قم   صباح عبدالعظيم سعد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  546

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  125202رجب فالح داخلي عقيلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  547

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  205151هانى حسين عبدالحفيظ عابد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  548

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  125220مصطفى محمد عبدالحليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  549

 وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعديل السمة التجارية بجعلها مكتبة  152442تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255254،  فى تاريخ :   -  1

   الرخودة للمقاوالت واالستثمار العقارى والتوريدات

الى: تعديل السمة التجارية بجعلها زهراء  111322تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255250،  فى تاريخ :   -  2

   اسيوط لتوزيع االدوية

الى: الميزان لتوريد والتوزيع 24222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255252،  فى تاريخ :   -  3    

الى: العربيه للنظم الحاسبات 24222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255252ى تاريخ : ،  ف  -  4    
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الى: معرض صقر الصعيد لتجارة السيارات 125112تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255252،  فى تاريخ :   -  5    

الى: يراعى تعديل السمة التجارية بجعلها  113200ل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعدي25255252،  فى تاريخ :   -  6

   الدولى بك لتعبئةوتوزيع المواد الغذائية

الى: تعديل السمة التجارية بجعلها ال يوجد 23225تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255252،  فى تاريخ :   -  7    

الى: المصريه نيو لمستحضرات التجميل  23022تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 52522525،  فى تاريخ :   -  8

   والمنتجات الورقيه

الى: االوائل العالمية للتوريدات 125102تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  9    

الى: اسماء عليان حفنى احمد 112212ر بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشي25255213،  فى تاريخ :   -  10    

الى: توتى للمالبس الجاهزة 112212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  11    

: اضافة السمة التجارية بجعلها بيت الى 125112تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  12

   العلم المصرى لتدريب

الى: الصقر للتعمير للمقاوالت والتوريدات 151222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  13    

ى: مكتب هوريزون الهندسىال 150523تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  14    

الى: سيتى انترناشونال للمقاوالت العامه  110222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  15

   واالعمال المتكامله

مة التجارية بجعلها سمارت الى: اضافة الس 125222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  16

   كيدز لبيع لعب ومستلزمات االطفال

الى: اضافة السمة التجارية بجعله المحبه  112213تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  17

   واالمانه لبيع االجهزة الكهربائية

الى: اضافة السمة التجارية بجعلها  110522ل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعدي25255212،  فى تاريخ :   -  18

   البطوالت لالدوات الصحية والسيراميك

الى: اضافة السمة التجارية بجعلها ايه ام   112222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  19

   ار لنقل وشحن

الى: نجالء يوسف يسين احمد 22220تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212: ،  فى تاريخ   -  20    

الى: العميد لبيع االجهزه الكهربائيه وقطع  152224تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  21

   غيارها

الى: بيس بالي استيشن كافيه 112412عديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بت25255212،  فى تاريخ :   -  22    

الى: اوائل الوطنيه ليمتد للسيراميك 113223تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255224،  فى تاريخ :   -  23    

الى: عوض عطاالله عبدالرؤف فرغلي 212501تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255224،  فى تاريخ :   -  24    

الى: ال يوجد 125012تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255224،  فى تاريخ :   -  25    

الى: اكتف فالش للتوريدات 125342تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255220،  فى تاريخ :   -  26    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 139 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

الى: الزهراء لتوريد اجهزه التكييف 110532تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 52552202،  فى تاريخ :   -  27    

الى: توضيح السمة التجارية بجعلها  114210تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255220،  فى تاريخ :   -  28

   البشيرى لالجهزة  الكهربائية

الى: شالينج  بالى استيشن كافية 152222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25522025،  فى تاريخ :   -  29    

الى: تايجر وان لقطع غيار السيارات 153012تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255220،  فى تاريخ :   -  30    

الى: توضيح السمة التجارية بجعلها اطلب  112202تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255220،  فى تاريخ :   -  31

   لخدمات الصيانة والمقاوالت

عمال الى: العربيه الحديثه للمقاوالت واال 152241تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222،  فى تاريخ :   -  32

   المتكامله

الى: معرض الصديق لتجارة السيارات 112333تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222،  فى تاريخ :   -  33    

الى: تحذف السمه بجعلها )اليوجد( 42244تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222،  فى تاريخ :   -  34    

الى: تحذف السمه بجعلها )اليوجد( 42244تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222اريخ : ،  فى ت  -  35    

الى: اضافة السمة التجارية  بجعلها/  مكتب  112213تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255231،  فى تاريخ :   -  36

   امالك للمقاوالت و االعمال المتكاملة

الى: فيوتشر كونتراتورز لمقاوالت  125320تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255231،  فى تاريخ :   -  37

   واالعمال المتكامله

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

221211برقم       25255213اسماء عليان حفنى احمد   ، تاريخ :  -  1  

112212برقم       25255213اسماء عليان حفنى احمد   ، تاريخ :  -  2  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 140 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

اتتعديالت السجل التجارى شرك     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم    25255252، وفى تاريخ    43203شركه احمد شحاته احمد عمار وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

قد صار حل الشركة المذكوره واستلم كل 2525/2/2محو/شطب السجل  موجب عقد عرفى غير مسجا وغير مشهر عنه مؤرخ فى 

روع اخرى الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس لها فشريك قيمه نصيبه من راس مال الشركة وخالفه وصفيت 

 داخل مصر

تم    25255252، وفى تاريخ    43203شركه احمد شحاته احمد عمار وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لحل الشركة

تم    25255212، وفى تاريخ    43202شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  عبدالرؤوف مصطفى حسانين وولده مصطفى  ،   - 3

وقد صار حل الشركة والمذكور واستلم كل 2/12//2525محو/شطب السجل  بموجب عقد عرفي غير مسجل وغير مشهر عنه مؤ/

خرى ها فروع اشريك وقيمه نصيبه من راس المال وخالفه وصفيت الشركة من اصوال وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس ل

 داخل مصر

تم    25255212، وفى تاريخ    43202مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 4

وقد صار حل الشركة والمذكور واستلم كل 2/12//2525محو/شطب السجل  بموجب عقد عرفي غير مسجل وغير مشهر عنه مؤ/

خرى وخالفه وصفيت الشركة من اصوال وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس لها فروع اشريك وقيمه نصيبه من راس المال 

 داخل مصر

تم    25255212، وفى تاريخ    43202عبدالرؤوف مصطفى حسانين وولده مصطفى  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 5

قد صار حل الشركة والمذكور واستلم كل و2/12//2525محو/شطب السجل  بموجب عقد عرفي غير مسجل وغير مشهر عنه مؤ/

خرى شريك وقيمه نصيبه من راس المال وخالفه وصفيت الشركة من اصوال وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس لها فروع ا

 داخل مصر

تم    25255212، وفى تاريخ    43202مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 6

وقد صار حل الشركة والمذكور واستلم كل 2/12//2525السجل  بموجب عقد عرفي غير مسجل وغير مشهر عنه مؤ/ محو/شطب

خرى شريك وقيمه نصيبه من راس المال وخالفه وصفيت الشركة من اصوال وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس لها فروع ا

 داخل مصر

تم    25255212، وفى تاريخ    43202بسيطة  سبق قيدها برقم :  عبدالرؤوف مصطفى حسانين وولده مصطفى  ، توصية   - 7

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لحل الشركة

تم    25255212، وفى تاريخ    43202مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 8

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لحل الشركة

تم    25255212، وفى تاريخ    43202وف مصطفى حسانين وولده مصطفى  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : عبدالرؤ   - 9

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لحل الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 141 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم    25255212، وفى تاريخ    43202مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 10

لغاء القيد لحل الشركةمحو/شطب السجل  تم ا  

تم    25255212، وفى تاريخ    20035شركه عبداللطيف جالل طه وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لحل الشركة

تم    52552122، وفى تاريخ    20035شركه عبداللطيف جالل طه وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 12

قد صار حل الشركة المذكوره واستلم 2525/2/12محو/شطب السجل  بموجب عقد عرفى غير مسجل وغير مشهر عنه مؤرخ فى 

ها فروع كل شريك قيمه نصيبه من راس مال الشركة وخالفه وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس ل

 اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه

تم    25255222، وفى تاريخ    152413هناء سيد عاشور ابو زيد وشركائها  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 13

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لترك النشاط واالستغناء عنه

تم    25255231، وفى تاريخ    152221عبدالكريم عبدالوهاب سيد وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 14

صار حل الشركة المذكورة و استلم كل شريك قيمة 2525/2/24محو/شطب السجل  بموجب عقد حل شركة ثابت و مؤرخ فى

العربية نصيبه فى الشركة من راس مال و خالفه و اصبحت الشركة كان لم تكم و ليس للشركة فروع اخرى داخل جمهورية مصر  

تم    25255231، وفى تاريخ    24422، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : شركة عادل حمدان يونس حمدان وشركاه     - 15

صار حل الشركة المذكورة و استلم كل 2525/2/1محو/شطب السجل  بموجب عقد عرفى غير مسجل غير مشهر عنه و مؤرخ

ل اخرى داخ شريك قيمة نصيبه فى الشركة من راس مال و خالفه و اصبحت الشركة كان لم تكن و ليس للشركة اى فروع

 جمهورية مصر العربية

تم    25255231، وفى تاريخ    24422شركة عادل حمدان يونس حمدان وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لحل الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس  25255215وفي تاريخ   ، 22224ة عليه مصطفى محمد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،شرك -  1

جنيه  1555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 22224قم ،ة  ، سبق قيدها بريعدل عنوان الشركه او اسمها بجعله/ شركة عليه مصطفى محمد العربى وشريكها توصية بسيط -  2

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255215وفي تاريخ   ،   

تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 22114شركه احمد عبدالظاهر محمد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، المال , وصف   

تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 22114شركه احمد عبدالظاهر محمد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  205550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255220وفي تاريخ   ، 125112د حسين احمد وشركائه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،عنتر احم -  5

جنيه  1555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  55231252وفي تاريخ   ، 43222محمد السيد محمد مجاهد و شريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  055555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 142 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل رأس المال ,  25255231وفي تاريخ   ، 43222مهنى منسى جاد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  505550555555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255231وفي تاريخ   ، 43222محمد احمد محمد حسن وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  055555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    43222شركة المهندس لالنشاء والتعمير)محمد احمد محمد حسن وشريكه( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  9

جنيه  055555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255231،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

ــــــــــــــــــــــ      

 

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  115220وائل محمد  على مصطفى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  1

يده شارع النصر بتقسيم البترول بملك عبدالرحيم حسان سيد والس 21, وصف الـتأشير:   ، يعدل عنوان المركز الرئيسي بجعله/ 

حافظ منصور سهير محمود   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  115220وائل محمد  على مصطفى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  2

يده شارع النصر بتقسيم البترول بملك عبدالرحيم حسان سيد والس 21, وصف الـتأشير:   ، يعدل عنوان المركز الرئيسي بجعله/ 

ورسهير محمود حافظ منص   

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ى الغير ،  شركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لد -  1

شركة تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  42121سبق قيدها برقم     

دها برقم   شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قي -  2

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  42121  

 42121   الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقمهنيه عبدالحافظ فرج وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف  -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ   

قيدها برقم  شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق -  4

شاط , وصف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل الن25255222وفي تاريخ  42121    

ه يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه ، شركة تضامن  اضاف -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  42121نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

منشركة تضا  

ركاه( يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وش -  6

تم تعديل 25255222وفي تاريخ  42121، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

نالنشاط , وصف التأشير:  شركة تضام  
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لدى الغير ،  شركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن -  7

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  42121سبق قيدها برقم      

يدها برقم   فه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قشركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها ، توصية بسيطة  اضا -  8

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  42121  

 42121رقم   هنيه عبدالحافظ فرج وشركاها ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها ب -  9

تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة تم25255222وفي تاريخ   

بق قيدها شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  س -  10

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  42121برقم     

افه ا التجارى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه ، توصية بسيطة  اضيعدل عنوان الشركة واسمه -  11

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  42121نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

سالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة ال -  12

تم 25255222وفي تاريخ  42121وشركاه( ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

ن لدى الغير ، يكته ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجشركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشر -  13

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  42121سبق قيدها برقم      

م   قيدها برق شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق -  14

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  42121  

 42121رقم   هنيه عبدالحافظ فرج وشركاها ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها ب -  15

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ   

بق قيدها ة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سشرك -  16

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  42121برقم     

افه ح وشركاه ، توصية بسيطة  اضيعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صال -  17

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  42121نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

لح يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صا -  18

تم 25255222وفي تاريخ  42121وشركاه( ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

دى الغير ، شركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن ل -  19

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  42121سبق قيدها برقم      

يدها برقم   نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قشركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها ، شركة تضامن  اضافه  -  20

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  42121  

 42121م   هنيه عبدالحافظ فرج وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برق -  21

يل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامنتم تعد25255222وفي تاريخ   
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ق قيدها شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سب -  22

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  42121برقم     

ه رى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه ، شركة تضامن  اضافيعدل عنوان الشركة واسمها التجا -  23

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  42121نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح  يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف -  24

تم 25255222وفي تاريخ  42121وشركاه( ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

دى الغير ، تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن ل شركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته ، شركة -  25

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  42121سبق قيدها برقم      

يدها برقم   شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق ق -  26

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222تاريخ وفي  42121  

 42121م   هنيه عبدالحافظ فرج وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برق -  27

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ   

ق قيدها عبدالمحسن وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبشركة عبدالمحسن احمد  -  28

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  42121برقم     

ه من  اضافيعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه ، شركة تضا -  29

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  42121نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح  -  30

تم 25255222وفي تاريخ  42121من  اضافه نشاط تصنيع علف الدواجن لدى الغير ،  سبق قيدها برقم   وشركاه( ، شركة تضا

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

ليه توريد ادوات منز -مصطفى محمد محمود وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط توريد ادوات ومستلزمات كتابيه  -  31

برقم    تاجير سيارات للغير ،  سبق قيدها -توريد مهمات ومالبس رياضيه -د مستلزمات وادوات زراعيه توري -وواوانى الطهى 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  111513  

ليه دوات منزتوريد ا -مصطفى محمد محمود وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط توريد ادوات ومستلزمات كتابيه  -  32

برقم    تاجير سيارات للغير ،  سبق قيدها -توريد مهمات ومالبس رياضيه -توريد مستلزمات وادوات زراعيه  -وواوانى الطهى 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  111513  

قيدها برقم    بجعله توزيع كافه انواع االدويه ،  سبقشركة بيتر ثروت لبيب وشركائه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط  -  33

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255235وفي تاريخ  153215  

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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    الكيان القانوني  

ــــــــــــــــــــــ      

 

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255212وفي تاريخ  22114شركه احمد عبدالظاهر محمد وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  1

 التأشير: شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: محمد السيد محمد  43222ة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم توصية بسيط  25255231،  فى تاريخ :   -  1

 مجاهد و شريكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

زم الشركة على يونس احمد حسين  توصية بسيطة  مدير و شريك  يعدل بند االداره بجعل المذكور مدير لشركة وتوقيعه يل -  1

20224برقم       25255254بجميع التزاماتها وتعهداتها ، تاريخ :   

لشركة ير لشركة وتوقيعه يلزم اعلى يونس احمد حسين  شركة تضامن  مدير و شريك  يعدل بند االداره بجعل المذكور مد -  2

20224برقم       25255254بجميع التزاماتها وتعهداتها ، تاريخ :   

زم الشركة على يونس احمد حسين  توصية بسيطة  مدير و شريك  يعدل بند االداره بجعل المذكور مدير لشركة وتوقيعه يل -  3

20224   برقم    25255254بجميع التزاماتها وتعهداتها ، تاريخ :   

لشركة على يونس احمد حسين  شركة تضامن  مدير و شريك  يعدل بند االداره بجعل المذكور مدير لشركة وتوقيعه يلزم ا -  4

20224برقم       25255254بجميع التزاماتها وتعهداتها ، تاريخ :   

له ه والرهن من البنوك المصريه والعامسيد محمد احمد رضوان  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  وله الحق االستدان -  5

112222برقم       25255212داخل جمهوريه مصر العربيه. ، تاريخ :   

جميع عنتر احمد حسين احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله وحده حق التوقيع عن الشركة وتوقيعه يلزم الشركة ب -  6

125112برقم       25255220التزاماتها وتعهداتها ، تاريخ :   

برقم       25255231محمد احمد محمد حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج المذكور من الشركة ، تاريخ :  -  7

43222 

برقم       25255231محمد احمد محمد حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج المذكور من الشركة ، تاريخ :  -  8

43222 
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برقم       25255231حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج المذكور من الشركة ، تاريخ :  محمد احمد محمد -  9

43222 

برقم     25255231محمد احمد محمد حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج المذكور من الشركة ، تاريخ :  -  10

  43222  

برقم     25255231ير وشريك متضامن  خروج المذكور من الشركة ، تاريخ : محمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مد -  11

  43222  

برقم     25255231محمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج المذكور من الشركة ، تاريخ :  -  12

  43222  

برقم     25255231روج المذكور من الشركة ، تاريخ : محمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خ -  13

  43222  

برقم     25255231محمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج المذكور من الشركة ، تاريخ :  -  14

  43222  

دير و ة و يعدل بند االدارة بجعله ممحمد احمد محمد حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  دخول المذكور الى الشرك -  15

الشركة بجميع  له وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعامالتها و البيع و الشراء و الرهن و االقتراض من البنوك و توقيعه يلزم

43222برقم       25255231التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   

دير و شريك متضامن  دخول المذكور الى الشركة و يعدل بند االدارة بجعله ممحمد احمد محمد حسن  توصية بسيطة  مدير و -  16

الشركة بجميع  له وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعامالتها و البيع و الشراء و الرهن و االقتراض من البنوك و توقيعه يلزم

43222برقم       25255231التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   

دير و احمد محمد حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  دخول المذكور الى الشركة و يعدل بند االدارة بجعله م محمد -  17

الشركة بجميع  له وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعامالتها و البيع و الشراء و الرهن و االقتراض من البنوك و توقيعه يلزم

43222برقم       25255231التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   

دير و محمد احمد محمد حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  دخول المذكور الى الشركة و يعدل بند االدارة بجعله م -  18

يع الشركة بجم له وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعامالتها و البيع و الشراء و الرهن و االقتراض من البنوك و توقيعه يلزم

43222برقم       25255231التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   

له مدير محمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  دخول المذكور الى الشركة و يعدل بند االدارة بجع -  19

زم الشركة راض من البنوك و توقيعه يلو له وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعامالتها و البيع و الشراء و الرهن و االقت

43222برقم       25255231بجميع التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   

له مدير محمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  دخول المذكور الى الشركة و يعدل بند االدارة بجع -  20

زم الشركة التها و البيع و الشراء و الرهن و االقتراض من البنوك و توقيعه يلو له وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعام

43222برقم       25255231بجميع التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   

له مدير محمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  دخول المذكور الى الشركة و يعدل بند االدارة بجع -  21

زم الشركة وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعامالتها و البيع و الشراء و الرهن و االقتراض من البنوك و توقيعه يلو له 

43222برقم       25255231بجميع التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   

له مدير كة و يعدل بند االدارة بجعمحمد السيد محمد مجاهد  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  دخول المذكور الى الشر -  22

زم الشركة و له وحده حق التوقيع عن الشركة فى كافة تعامالتها و البيع و الشراء و الرهن و االقتراض من البنوك و توقيعه يل

43222برقم       25255231بجميع التزاماتها تجاه الغير ، تاريخ :   
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اع من يك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن وااليدوفيق وليم سمعان  شركة تضامن  مدير و شر -  23

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

25552 

اع من ه حق السحب والرهن وااليدوفيق وليم سمعان  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشرك -  24

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

25552 

يداع من وفيق وليم سمعان  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن واال -  25

برقم       25255231ميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : ج

25552 

اع من وفيق وليم سمعان  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن وااليد -  26

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

25552 

اع من ن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن وااليدوفيق وليم سمعان  شركة تضام -  27

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

25552 

يداع من ات مدير الشركه حق السحب والرهن واالوفيق وليم سمعان  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الى اختصاص -  28

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

25552 

اع من االيدوفيق وليم سمعان  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن و -  29

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

25552 

اع من وفيق وليم سمعان  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن وااليد -  30

برقم       25255231كه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : جميع البنوك باسم الشر

25552 

يداع من وفيق وليم سمعان  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن واال -  31

برقم       25255231راض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقت

25552 

اع من وفيق وليم سمعان  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن وااليد -  32

برقم       25255231تاريخ :  جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ،

25552 

اع من وفيق وليم سمعان  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن وااليد -  33

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

22555  

يداع من وفيق وليم سمعان  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق السحب والرهن واال -  34

برقم       25255231جميع البنوك باسم الشركه و يضاف لمدير الشركة حق االقتراض باسم الشركة من جميع البنوك ، تاريخ : 

25552 
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   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    25255212عبدالرؤوف مصطفى حسانين وولده مصطفى  شركة تضامن  عرفى غير مسجل شركة تضامن ، تاريخ :  -  1

43202برقم     

برقم       25255212مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه  شركة تضامن  عرفى غير مسجل شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

24320  

    25255212عبدالرؤوف مصطفى حسانين وولده مصطفى  توصية بسيطة  عرفى غير مسجل توصية بسيطة ، تاريخ :  -  3

43202برقم     

برقم       25255212مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه  توصية بسيطة  عرفى غير مسجل توصية بسيطة ، تاريخ :  -  4

43202 

برقم       25255212وشركاه  شركة تضامن  عرفى غير مسجل شركة تضامن ، تاريخ : شركه احمد عبدالظاهر محمد  -  5

22114 

برقم       25255212شركه احمد عبدالظاهر محمد وشركاه  توصية بسيطة  عرفى غير مسجل توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6

22114 

برقم       25255212ة تضامن ، تاريخ : وائل محمد  على مصطفى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شرك -  7

115220 

برقم       25255212وائل محمد  على مصطفى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  8

115220 

112125برقم       25255220عنتر احمد حسين احمد وشركائه  توصية بسيطة  ثابت التاريخ توصية بسيطة ، تاريخ :  -  9  

يخ : شركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تار -  10

42121برقم       25255222  

برقم      25255222شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :  -  11

 42121  

42121برقم       25255222يه عبدالحافظ فرج وشركاها  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ : هن -  12  

    25255222شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :  -  13

42121برقم     

 جعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه  شركة تضامن  ملخصيعدل عنوان الشركة واسمها التجارى ب -  14

42121برقم       25255222وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :   

يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح  -  15

42121برقم       25255222وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :  وشركاه(  شركة تضامن  ملخص  

يخ : شركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تار -  16

42121برقم       25255222  
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برقم      25255222شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :  -  17

 42121  

42121برقم       25255222هنيه عبدالحافظ فرج وشركاها  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :  -  18  

    25255222وشركاه  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ : شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن  -  19

42121برقم     

 يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه  شركة تضامن  ملخص -  20

42121برقم       25255222وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :   

نوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح يعدل ع -  21

42121برقم       25255222وشركاه(  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :   

ة ، تاريخ : ير مشهر توصية بسيطشركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته  توصية بسيطة  ملخص وغ -  22

42121برقم       25255222  

برقم     25255222شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :  -  23

  42121  

برقم       25522225هنيه عبدالحافظ فرج وشركاها  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :  -  24

42121 

    25255222شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :  -  25

42121برقم     

ص يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه  توصية بسيطة  ملخ -  26

42121برقم       25255222شهر توصية بسيطة ، تاريخ : وغير م  

يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح  -  27

42121برقم       25255222وشركاه(  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :   

يخ : يد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تارشركة عم -  28

42121برقم       25255222  

برقم      25255222شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :  -  29

 42121  

42121برقم       25255222وشركاها  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ : هنيه عبدالحافظ فرج  -  30  

    25255222شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :  -  31

42121برقم     

 احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه  شركة تضامن  ملخصيعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة محمد  -  32

42121برقم       25255222وغير مشهر شركة تضامن ، تاريخ :   

يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح  -  33

42121برقم       25255222ضامن ، تاريخ : وشركاه(  شركة تضامن  ملخص وغير مشهر شركة ت  

ة ، تاريخ : شركة عميد بالمعاش احمد عبدالمحسن احمد صالح وشريكته  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيط -  34

42121برقم       25255222  
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برقم     25255222اريخ : شركة فاطمه على عبداللطيف وشركاها  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، ت -  35

  42121  

برقم       25255222هنيه عبدالحافظ فرج وشركاها  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :  -  36

42121 

    25255222شركة عبدالمحسن احمد عبدالمحسن وشركاه  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :  -  37

12142برقم     

ص يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة محمد احمد عبدالمحسن احمد صالح وشركاه  توصية بسيطة  ملخ -  38

42121برقم       25255222وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :   

عبدالمحسن احمد صالح  يعدل عنوان الشركة واسمها التجارى بجعله / شركة السالم لعلف الدواجن )شركة محمد احمد -  39

42121برقم       25255222وشركاه(  توصية بسيطة  ملخص وغير مشهر توصية بسيطة ، تاريخ :   

برقم       25255222مصطفى محمد محمود وشريكه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  40

111513 

برقم       25255222مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ : مصطفى محمد محمود وشريكه  توصية بسيطة   -  41

111513 

برقم       25255235شركة بيتر ثروت لبيب وشركائه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  42

153215 

152221برقم       25255231: عبدالكريم عبدالوهاب سيد وشريكه  شركة تضامن  ثابت التاريخ شركة تضامن ، تاريخ  -  43  

برقم       25255231شركة وفيق وليم سمعان وشريكه  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  44

25552 

25552برقم       25255231وفيق وليم وشريكه  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  45  

برقم       25255231شركة وفيق وليم سمعان وشريكته  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  46

25552 

25552برقم       25255231شركة وفيق وليم وشريكته  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  47  

برقم       25255231ة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : شركة وفيق وليم سمعان وشريكه  شرك -  48

25552 

25552برقم       25255231وفيق وليم وشريكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  49  

برقم       25523125شركة وفيق وليم سمعان وشريكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  50

25552 

25552برقم       25255231شركة وفيق وليم وشريكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  51  

برقم       25255231شركة وفيق وليم سمعان وشريكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  52

25552 

25552برقم       25255231كه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : وفيق وليم وشري -  53  
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برقم       25255231شركة وفيق وليم سمعان وشريكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  54

25552 

25552برقم       25255231، تاريخ :  شركة وفيق وليم وشريكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن -  55  

برقم       25255231محمد السيد محمد مجاهد و شريكته  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  56

43222 

43222برقم       25255231مهنى منسى جاد وشركاه  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  57  

برقم       25255231محمد احمد محمد حسن وشريكه  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  58

43222 

يطة ، شركة المهندس لالنشاء والتعمير)محمد احمد محمد حسن وشريكه(  توصية بسيطة  مسجل و مشهر عنه توصية بس -  59

43222برقم       25255231تاريخ :   

ــــــــــــــــــــــ      

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

153250برقم       25255254، تاريخ :  0222  2520/2/2سارى حتى  2525/2/3-عبدالرحمن محمد هاشم احمد  ج -  1  

24141برقم       25255254، تاريخ :  0222  2520/2/31سارى حتى  2525/2/1-نى سيد  جمحمد احمد عبدالغ -  2  

22224برقم       25255254، تاريخ :  0224احمد عبدالله تمام علي احمد الخطيب     -  3  

52202برقم       25255254، تاريخ :  0221  2522/2/12و سارى حتى2512/2/12-رافت حامد حسن العدوى  ج -  4  

152020برقم       25255254، تاريخ :  0220م  2520/2/12سارى حتى 2525/2/12-سامية سامى نجيب ولعان  ج -  5  

22502برقم       25255250، تاريخ :  2554  2522/2/13سارى حتى  2512/2/14-وائل سيد محمود احمد  ج -  6  

25325برقم       25255250، تاريخ :  0222  2425/1/14سارى حتى  2512/1/10-محمد عبدالرشيد سيد احمد  ج -  7  

 2525/2/25-يعدل االسم التجارى بجعله/ الرشيدى لبيع السيراميك واالدوات الصحية لصاحبها /رجب عبدالرشيد سيد احمد  ج -  8

23241برقم       25255250، تاريخ :  2523  2520/2/12سارى حتى   

23241برقم       25255250، تاريخ :  2523  2520/2/12سارى حتى  2525/2/25-رجب عبدالرشيد سيد احمد  ج -  9  

152244برقم       25255250، تاريخ :  2512  2520/4/14سارى حتى  2525/4/10-سيد محمود سيد حسن  ج -  10  

23054برقم       25255250، تاريخ :  2532  2520/0/4سارى حتى  2525/0/0-محمد نجاح ثابت جمعه  ج -  11  
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23521برقم       25255250، تاريخ :  2535  2525/2/14سارى حتى  2510/2/10-مطاوع يونس حسن ابوالعال  ج -  12  

23521برقم       25255250، تاريخ :  2531  2520/2/14سارى حتى  2525/2/10-مطاوع يونس حسن ابوالعال  ج -  13  

22020برقم       25255252، تاريخ :  2542  2512/2/2سارى حتى  2513/2/3-سيد حسن مصطفى  جعزت  -  14  

22020برقم       25255252، تاريخ :  2542  2523/2/2سارى حتى  2512/2/3-عزت سيد حسن مصطفى  ج -  15  

152425برقم       52552522، تاريخ :  2125م  2520/1/22سارى حتى2525/1/22-ميالد سمير غالى توفيق  ج -  16  

    25255252، تاريخ :  2125م  2520/1/22سارى حتى2525/1/22-ميالد سمير غالى توفيق بوالية والده الطبيعية  ج -  17

152425برقم     

153551برقم       25255252، تاريخ :  2112  2520/4/21سارى حتى  2525/4/22-عصام هانى ظريف خلة  ج -  18  

برقم       25255252، تاريخ :  2112م  2520/2/2سارى حتى 2525/2/3-ر عبدالباسط عبدالحفيظ عبدالجليل  جصاب -  19

155152 

42042برقم       25255252، تاريخ :  2522  2522/2/22سارى حتى  2512/2/1-صفوت الفى زكى الصيفى  ج -  20  

153525برقم       25255252، تاريخ :  2522  5202/4/22سارى حتى  2525/4/35-عالء على السيد الغطريفى  ج -  21  

02022برقم       25255252، تاريخ :  2522م  2522/2/0سارى حتى 2512/2/2-محمود حسن محمود عبد الرحيم  ج -  22  

23202برقم       25255252، تاريخ :  2115  2520/2/4سارى حتى  2525/2/0-حامد احمد محمد حسانين  ج -  23  

برقم       25255215، تاريخ :  2125  2524/15/12ساري حتي  2512/15/12-رجب رمضان عبدالنعيم على  ج -  24

22332 

153320برقم       25255215، تاريخ :  2121ايناس جابر عبدالمجيد حسانين     -  25  

21222برقم       25255215، تاريخ :  2122  2520/2/12سارى حتى  2525/2/25-ايمن عاطف عباس حناوى  ج -  26  

23222برقم       25255215، تاريخ :  2212م  2520/2/24سارى حتى 2525/2/20-محمد احمد سيد عبدالحافظ  ج -  27  

23332برقم       25255215، تاريخ :  0132م  2520/4/0سارى حتى 2525/4/2-طلعت لطيف بطرس فرج الله  ج -  28  

22152برقم       25255215، تاريخ :  2141م  2522/0/2سارى حتى 2512/0/2-فتحي محمد سيد حسن  ج -  29  

23201برقم       25255215، تاريخ :  2122  2520/0/22سارى حتى  2525/0/35-مصطفى احمد ابراهيم احمد  ج -  30  

برقم       15252552، تاريخ :  2102  2524/0/11سارى حتى  2512/0/12-جمال عبدالناصر محمود عرب  ج -  31

151545 

155522برقم       25255215، تاريخ :  2102  2523/15/2سارى حتى  2512/15/15-هبه زينهم محمد سيد  ج -  32  

22222برقم       25255215، تاريخ :  2132  2523/4/14سارى حتى  2512/4/10-هانى حكيم نصرالله بخيت  ج -  33  

22152برقم       25255215، تاريخ :  2141م  2523/2/22سارى حتى 2512/2/22-اسامه عونى جرجس سعد  ج -  34  

03220برقم       25255215، تاريخ :  2134  2514/2/2سارى حتى 2552/2/15-حليمه ابراهيم حسن محمد  ج -  35  

03220م   برق    25255215، تاريخ :  2130م  2512/2/2سارى حتى 2514/2/15-حليمه ابراهيم حسن محمد  ج -  36  
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03220برقم       25255215، تاريخ :  2132م  2524/2/2سارى حتى 2512/2/15-حليمه ابراهيم حسن محمد  ج -  37  

20222برقم       25255211، تاريخ :  2232محرم محمد عبد المنعم احمد  ج   -  38  

20222برقم       25255211، تاريخ :  2232محرم محمد عبد المنعم احمد     -  39  

20222برقم       25255211، تاريخ :  2232محرم محمد عبد المنعم احمد     -  40  

برقم       25255211، تاريخ :  2225م  2520/4/25سارى حتى 2525/4/21-هبه مصطفى رفاعى حسانين  ج -  41

152220 

برقم       25255211، تاريخ :  2122م  2514/2/25سارى حتى 2552/2/21-محمد عبدالصالحين سالمان زيان  ج -  42

25225 

برقم       25255211، تاريخ :  2122م  2512/2/25سارى حتى 2514/2/21-محمد عبدالصالحين سالمان زيان  ج -  43

25225 

برقم       25255211، تاريخ :  2122م  2524/2/25سارى حتى 2512/2/21-محمد عبدالصالحين سالمان زيان  ج -  44

25225 

22252برقم       25255211، تاريخ :  2122م  2513/1/12سارى حتى 2552/1/12-احمد محمد احمد عبدالوهاب  ج -  45  

22252برقم       25255211، تاريخ :  2122م  2512/1/12سارى حتى 2513/1/12-احمد محمد احمد عبدالوهاب  ج -  46  

22252برقم       25255211، تاريخ :  2255م  2523/1/12سارى حتى 2512/1/12-احمد محمد احمد عبدالوهاب  ج -  47  

22223برقم       25255211، تاريخ :  2251  2523/4/2سارى حتى  2512/4/2-منال مكرم فلبس بشاى  ج -  48  

برقم       25255211، تاريخ :  2212  2522/2/4سارى حتى  2512/2/0-م  جابراهيم عبدالرحيم فرغلى عبدالرحي -  49

22252 

152422برقم       25255211، تاريخ :  2222  2520/1/31سارى حتى  2525/2/1-محمد حسن فرغلى مصطفى  ج -  50  

21521برقم       12525521، تاريخ :  2254م  2520/2/1سارى حتى 2525/2/2-سمير رضوان مراد ابراهيم  ج -  51  

21222برقم       25255211، تاريخ :  2230رامي اسعد جاد اسعد     -  52  

برقم       25255211، تاريخ :  2214  2523/2/12سارى حتى  2512/2/12-حجازى عبدالعزيز مصطفى محمد  ج -  53

22232 

22222برقم       25255211، تاريخ :  2220م  2520/3/23سارى حتى 2525/3/24-وفيق مهدى حافظ لطفى  ج -  54  

22224برقم       25255211، تاريخ :  2122  2523/2/12سارى حتى  2512/2/13-صابر محمد محمد عبدالرحيم  ج -  55  

22222برقم       25255211، تاريخ :  2224م  2523/2/12سارى حتى 2512/2/12-وفيق مهدى حافظ لطفى  ج -  56  

23422برقم       25255211، تاريخ :  2212  2520/0/2سارى حتى  2525/0/3-يد سيد قطب  جمحمد عبدالحم -  57  

22522برقم       25255211، تاريخ :  2232م  2524/2/0سارى حتى 2512/2/2-صالح محمد زكريا محمد  ج -  58  

02432برقم       25255212، تاريخ :  2222عواطف سالم عبدالكريم سالم     -  59  

152222برقم       25255212، تاريخ :  2222م  2520/3/35سارى حتى 2525/3/31-على جاد حسن نمر  ج -  60  
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22220برقم       25255212، تاريخ :  2223م  2524/0/35سارى حتى 2512/0/31-عمرو عثمان عبدالمجيد احمد  ج -  61  

00425برقم       25255212تاريخ :  ، 2223د/ عبدالرحيم عبدالتواب عبدالرحيم اسماعيل     -  62  

23500برقم       25255212، تاريخ :  2222عوني عيد اسطس مقار     -  63  

23500برقم       25255212، تاريخ :  2222عوني عيد اسطس مقار     -  64  

151222برقم       25255212، تاريخ :  2223م  2524/11/12سارى حتى2512/11/25-محمد جابر محمد عبدالله  ج -  65  

22222برقم       25255212، تاريخ :  2221رشاد مكين شمشون جرجس     -  66  

152203برقم       25255213، تاريخ :  2312  2520/3/22سارى حتى  2525/3/35-ممدوح فايز اسكندر سليمان  ج -  67  

برقم       25255213، تاريخ :  2314م  2522/2/22سارى حتى 2512/2/22-صباح زعويله عبدالعزيز عبدالحليم  ج -  68

22132 

 2352م  2523/2/14سارى حتى 2512/2/10-كليفالند لالستيراد والتصدير لصاحبها د/ وجيه عزيز عبدالمسيح جرجس  ج -  69

03212برقم       25255213، تاريخ :   

21145برقم       25255213، تاريخ :  2313طلعت حكيم جرس  سعد     -  70  

23105برقم       25255213، تاريخ :  2335م  2520/2/22سارى حتى 2525/2/22-فراس احمد محمود احمد  ج -  71  

153322م   برق    25255213، تاريخ :  2343  2520/2/12سارى حتى  2525/2/12-شنودة بهاء رمزى حكيم  ج -  72  

20414برقم       25255213، تاريخ :  2222  2521/0/10سارى حتى  2512/0/12-امانى حشمت عبدالباسط طه  ج -  73  

برقم       25255213، تاريخ :  2352م  2524/15/31سارى حتى 2512/11/1-وجيه عزيز عبدالمسيح جرجس  ج -  74

03212 

برقم       25255213، تاريخ :  2350  2524/12/22سارى حتى  2251/12/22-حسن عبدالرحمن عثمان محمد  ج -  75

152222 

153224برقم       25255213، تاريخ :  2344م  2520/2/2سارى حتى 2525/2/2-منتصر موريس سركيس مقار  ج -  76  

22521برقم       25255213، تاريخ :  2342  2524/2/31سارى حتى  2512/2/1-ايمن بدر محروس زكرى  ج -  77  

22242برقم       25255213، تاريخ :  2305  2512/2/22سارى حتى 2513/2/22-عبدالكريم بدوى محمد حسين  ج -  78  

22242برقم       25255213، تاريخ :  2301م  2523/2/22سارى حتى 2512/2/22-عبدالكريم بدوى محمد حسين  ج -  79  

153522برقم       25255213، تاريخ :  2352  2520/4/24سارى حتى  2525/4/20-عماد مكرم سلوانس مكارى  ج -  80  

23201برقم       25255212، تاريخ :  2452د/ نهاد عبدالوالى احمد محمد     -  81  

23222برقم       25255212، تاريخ :  2412م  2520/2/22سارى حتى 2525/2/22-انور محمود عبدالحميد احمد  ج -  82  

22220برقم       25255212، تاريخ :  2302مال محمد سيد احمد    ج -  83  

22220برقم       25255212، تاريخ :  2325جمال محمد سيد احمد     -  84  

22220برقم       25255212، تاريخ :  2321جمال محمد سيد احمد     -  85  
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برقم       25255212، تاريخ :  2322م  2512/11/2سارى حتى 2514/11/2-سلوى تاوضروس شفيق دميان  ج -  86

22422 

برقم       25255212، تاريخ :  2322م  2524/11/2سارى حتى  2512/11/2-سلوى تاوضروس شفيق دميان  ج -  87

22422 

21422برقم       25255212، تاريخ :  2412اشرف رجب مصطفى سليمان     -  88  

22322برقم       25255212، تاريخ :  2454  2510/2/2سارى حتى  5251/2/2-نجفه عبدالنعيم على منصور  ج -  89  

22322برقم       25255212، تاريخ :  2450  2525/2/2سارى حتى  2510/2/2-نجفه عبدالنعيم على منصور  ج -  90  

22322برقم       25255212، تاريخ :  2452  2520/2/2سارى حتى  2525/2/2-نجفه عبدالنعيم على منصور  ج -  91  

21021برقم       25255212، تاريخ :  2452م  2520/4/12سارى حتى 2525/4/12-فتحيه محمد سيد عبدالجليل  ج -  92  

22520برقم       25255212، تاريخ :  2324  2520/2/12سارى حتى   2510/2/25-سميره حمزه محمود زناتي  ج -  93  

22520برقم       25255212، تاريخ :  2320  2520/2/12سارى حتى  2525/2/25-سميره حمزه محمود زناتي  ج -  94  

152230برقم       25255212، تاريخ :  2412محمد رشيد محمد عطية     -  95  

152232برقم       25255212، تاريخ :  2324م  25204/14سارى حتى 2525/4/14-احمد حامد احمد اسماعيل  ج -  96  

م  2524/2/35سارى حتى 2512/2/31-يعدل االسم التجارى بجعله/القس برسوم وبالميالد سامح مراد رويس ابوالخير  ج -  97

25324برقم       25255212، تاريخ :  2322  

برقم       25255212، تاريخ :  2322م  2524/2/35سارى حتى 2512/2/31-د/ سامح مراد رويس ابوالخير  ج -  98

25324 

 2323  2525/11/24سارى حتى  2510/11/20-المتحده لالنشاء ورصف الطرق لصاحبتها كارولين نشات حلمى ناشد  ج -  99

24422برقم       25255212، تاريخ :   

152232برقم       25255212، تاريخ :  2411  2520/2/22و سارى حتى2525/31-هانى صبحى ثابت قنديل  ج -  100  

22222برقم       25255212، تاريخ :  2322  2521/1/35سارى حتى  2512/2/1-الح محجوب  جمحمد على ص -  101  

برقم       25255212، تاريخ :  2302م  2520/0/25سارى حتى 2525/0/21-عبير عبدالبديع احمد عبدالبديع  ج -  102

153222 

20254قم   بر    25255212، تاريخ :  2421د/ نادى محمد سليمان على     -  103  

20254برقم       25255212، تاريخ :  2422د/ نادى محمد سليمان على     -  104  

برقم       25255212، تاريخ :  2402  2524/2/2سارى حتى  2512/2/2-عبدالناصر عبدالعظيم ابوالحسن حسانين  ج -  105

151451 

22224برقم       25255212، تاريخ :  2401سعد سيد مبروك صالح  ج   -  106  

برقم      25255212، تاريخ :  2423  2522/2/14سارى حتى  2512/2/10-سحر عبدالوارث عبدالصبور عبدالاله  ج -  107

 22212  

22222برقم       25255212، تاريخ :  2422عبدالله سيد محمد على     -  108  
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24124برقم       25255212، تاريخ :  2420  2520/2/23سارى حتى  2525/2/24-شريف محمد توفيق محمد  ج -  110  

برقم       25255212، تاريخ :  2423  2521/12/21سارى حتى  2512/12/22-د/ نادى محمد سليمان على  ج -  111

20254 

20324برقم       25255212، تاريخ :  2403هيم    عبدالصابر عبدالرحيم حسن ابرا -  112  

20324برقم       25255212، تاريخ :  2404عبدالصابر عبدالرحيم حسن ابراهيم     -  113  

برقم       25255212، تاريخ :  2424  2520/2/1سارى حتى  2525/2/2-سحر عبدالوارث عبدالصبور عبدالاله  ج -  114

22212 

22222برقم       25255212، تاريخ :  2402سيد حسن    امل حسين  -  115  

23410برقم       25255212، تاريخ :  2422م  2520/4/12سارى حتى 2525/4/12-احمد رسمى محمد يوسف  ج -  116  

22212برقم       25255212، تاريخ :  2054  2520/12/0سارى حتى  2525/12/2-صالح محمد قاسم علي  ج -  117  

30020برقم       25255212، تاريخ :  2052م  2524/2/23سارى حتى 2512/2/24-تيسير عبدالمحسن رشوان  ج -  118  

برقم       25255212، تاريخ :  2002م  2521/12/20سارى حتى 2512/12/22-هانى عبدالعليم ثابت محمد  ج -  119

22225 

23252برقم       25255212، تاريخ :  2031  2520/2/22سارى حتى  2525/2/23-اشرف امير بشتا جرس  ج -  120  

22032برقم       25255212، تاريخ :  2025احمد عبد الصبور سيد محمد     -  121  

برقم       25255212، تاريخ :  2042  2523/3/12سارى حتى  2512/3/12-ابراهيم سيد ابراهيم عبدالشافى  ج -  122

22221 

برقم       25255212، تاريخ :  2022  2520/2/23سارى حتى  2525/2/24-د مصطفى  جمحمد عمادالدين محم -  123

153422 

22152برقم       25255212، تاريخ :  2042  2524/2/2سارى حتى  2512/2/2-محمود احمد على محمد  ج -  124  

22220برقم       25255212، تاريخ :  2022  2520/2/10سارى حتى  2525/2/12-نجالء يوسف يسين احمد  ج -  125  

22220برقم       25255212، تاريخ :  2022  2520/2/10سارى حتى  2525/2/12-نجالء يوسف ياسين احمد  ج -  126  

برقم       25255212، تاريخ :  2020  2524/15/10تى سارى ح 2512/15/12-مصطفى محمد عبدالرحمن محمد  ج -  127

151200 

برقم       25255212، تاريخ :  2032  2522/2/21سارى حتى  2512/2/22-شربات مهنى صموئيل جرس  ج -  128

22112 

22231برقم       25255212، تاريخ :  2022م  2520/3/1سارى حتى 2525/3/2-بيشوى جرجس شفيق ساويرس  ج -  129  

برقم       25255212، تاريخ :  2422م  2524/12/12سارى حتى 2512/12/12-رمسيس شفيق مكسيموس  ج -  130

30220 

20312برقم       25255212، تاريخ :  2230عبدالرؤوف عبدالرحيم على عبدالعال     -  131  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 157 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو
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21214 

42212برقم       25255212، تاريخ :  2222شكرى شاكر غبريال مسعد     -  133  

42212برقم       25255212، تاريخ :  2222شكرى شاكر غبريال مسعد     -  134  

22132برقم       25255212، تاريخ :  2025مالك ماهر عبدالله فرج     -  135  

22045برقم       25255212، تاريخ :  2232م  2522/2/2سارى حتى 2512/2/2-عفاف عبدالحميد محمد خليل  ج -  136  

151225برقم       25255212، تاريخ :  2234نجوى صالح الدين محمد الشحات     -  137  

برقم       25255212، تاريخ :  2021م  2521/3/22سارى حتى 2512/3/22-جوزيف غبريال صليب جبره  ج -  138

25110 

25021برقم       25255212، تاريخ :  2250عبير رمضان شحاته حسن     -  139  

25021برقم       25255212، تاريخ :  2252عبير رمضان شحاته حسن     -  140  

25021برقم       25255212، تاريخ :  2252عبير رمضان شحاته حسن     -  141  

20141برقم       25255212، تاريخ :  2232لى صالح    صالح امير ع -  142  

برقم       25255212، تاريخ :  2233م  2520/2/14سارى حتى 2525/2/10-وليد محمد رشاد عيسى مراد  ج -  143
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151332برقم       25255212، تاريخ :  2022صابر عبدالهادى محمد مسعود     -  144  

25221برقم       25255212، تاريخ :  2023ينى  طه    عفاف  محمد  الحس -  145  

22242برقم       25255212، تاريخ :  2020  2552/2/22سارى حتى 2554/2/22-رفعت معبد مهران مهران  ج -  146  

22242برقم       25255212، تاريخ :  2021  2514/2/22سارى حتى 2552/2/22-رفعت معبد مهران مهران  ج -  147  

22242برقم       25255212، تاريخ :  2022م  2512/2/22سارى حتى 2514/2/22-رفعت معبد مهران مهران  ج -  148  

22242برقم       25255212، تاريخ :  2023م  2524/2/22سارى حتى 2512/2/22-رفعت معبد مهران مهران  ج -  149  

24325برقم       25255223، تاريخ :  2224م  2552/0/0سارى حتى 2552/0/2-محمد سلطان محمد سليمان  ج -  150  

24325برقم       25255223، تاريخ :  2220م  2512/0/0سارى حتى 2552/0/2-محمد سلطان محمد سليمان  ج -  151  

24325برقم       25255223، تاريخ :  2222م  2512/0/0سارى حتى 2512/0/2-محمد سلطان محمد سليمان  ج -  152  

24325برقم       25255223، تاريخ :  2222م  2522/0/0سارى حتى 2512/0/2-محمد سلطان محمد سليمان  ج -  153  

م  2520/1/10سارى حتى 2525/1/12-يعدل االسم التجارى بجعله المركز العالمى للتجارة لصاحبتها/ عبير سيد احمد  ج -  154

25242برقم       25255223، تاريخ :  2222  

25242برقم       25255223، تاريخ :  2222م  2520/1/10سارى حتى 2525/1/12-عبير سيد احمد مهران  ج -  155  
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برقم       25255223، تاريخ :  2224  2524/2/22سارى حتى  2512/2/22-بهاء عبدالعظيم ابراهيم ابوالحسن  ج -  156

22500 

25224برقم       25255223، تاريخ :  2223  2025/1/2سارى حتى  2525/1/15-نانسى ظريف فهيم  ج -  157  

21012برقم       25255223، تاريخ :  2222  2515/3/20سارى حتى  2550/3/22-محمود سيد محمد عبدالمجيد  ج -  158  

22101برقم       25255223، تاريخ :  2223  2510/3/20سارى حتى  2515/3/22-محمود سيد محمد عبدالمجيد  ج -  159  

21012برقم       25255223، تاريخ :  2224  2525/3/20سارى حتى  2510/3/22-محمود سيد محمد عبدالمجيد  ج -  160  

21012برقم       25255223، تاريخ :  2222  2520/3/20سارى حتى  2525/3/22-محمود سيد محمد عبدالمجيد  ج -  161  

21000برقم       25255223، تاريخ :  2225  2524/2/15سارى حتى  2512/2/11-تحية عبدالجابر وهمان سيد  ج -  162  

برقم       25255224، تاريخ :  2242  2520/3/22سارى حتى  2525/3/22-حسان عباس عبدالحافظ عيسى  ج -  163

23311 

برقم       42525522، تاريخ :  2202  2524/12/22سارى حتى  2512/12/22-منصور محمود عبدالرازق حسن  ج -  164

22220 

برقم       25255224، تاريخ :  2222م  2520/1/12سارى حتى 2525/1/12-عبدالغنى عبدالبديع عبدالغنى محمد  ج -  165
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برقم       25255224، تاريخ :  2242م  2524/2/2سارى حتى 2512/2/2-حسين محمود عبدالرحيم عبدالعزيز  ج -  166

151324 

21522برقم       25255224، تاريخ :  2225  2524/3/35سارى حتى  2512/3/31-عد امين غبريال  جاكرام اس -  167  
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22222برقم       25255224، تاريخ :  2202بدالحافظ محمد عبدالحافظ محمد    ع -  170  

22222برقم       25255224، تاريخ :  2202عبدالحافظ محمد عبدالحافظ محمد     -  171  

برقم       25255224، تاريخ :  2252  2525/2/31سارى حتى 2510/2/1-محمد عبدالفتاح مصطفى عثمان  ج -  172
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برقم       25255224، تاريخ :  2252  2520/2/31سارى حتى 2525/2/1-محمد عبدالفتاح مصطفى عثمان  ج -  173
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20222برقم       25255224، تاريخ :  2225  2522/1/12سارى حتى  2512/1/12-اشرف ابراهيم مريد ولعان  ج -  174  

42020برقم       25255224 ، تاريخ : 2222مؤنس رزق نخله حناالله     -  175  

42020برقم       25255224، تاريخ :  2223مؤنس رزق نخله حناالله     -  176  
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برقم      25255222، تاريخ :  2243م  2520/0/2سارى حتى 2525/0/15-ابتسام عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم  ج -  210

 21025  

25212برقم       25255222، تاريخ :  2233سيد عبدالمنطلب احمد حسانين     -  211  

برقم       25255222، تاريخ :  2252م  2511/2/31سارى حتى 2552/2/1-رمضان عبدالحفيظ عبدالرحمن  ج -  212

24254 

24254برقم       25255222، تاريخ :  2215  2512/2/31سارى حتى 2511/2/1-رمضان عبدالحفيظ عبدالرحمن  ج -  213  

برقم       25255222، تاريخ :  2211م  2521/2/31سارى حتى 2512/2/1-رمضان عبدالحفيظ عبدالرحمن  ج -  214

24254 

برقم       25255222، تاريخ :  2234م  2520/0/22سارى حتى 2525/0/22-د/ الحسن عبدالعزيز عبدالله احمد  ج -  215

21204 

20222برقم       25255235، تاريخ :  2553  2522/1/14سارى حتى  2512/1/10-علي عبدالرحيم محمد علي  ج -  216  

151205برقم       25255235، تاريخ :  2555هانى حسين عبدالحفيظ عابد     -  217  

21223برقم       25255235، تاريخ :  2222ابراهيم احمد عثمان    ياسر  -  218  

21212برقم       25255235، تاريخ :  2512  2520/0/12سارى حتى  2525/0/12-ماجد داود حزين سعد  ج -  219  

22225برقم       25255235، تاريخ :  2222محمد صديق عبدالراشد عمار     -  220  

22225برقم       25255235، تاريخ :  2222الراشد عمار    محمد صديق عبد -  221  

22225برقم       25255235، تاريخ :  2225محمد صديق عبدالراشد عمار     -  222  

23250برقم       25255235، تاريخ :  2515  2525/2/0سارى حتى  2510/2/2-فيبى صموئيل قيصر مترى  ج -  223  

23250برقم       25255235، تاريخ :  2511  2520/2/2سارى حتى  2525/2/2-رى  جفيبى صموئيل قيصر مت -  224  

21350برقم       25255235، تاريخ :  2552سناء سمير تفيق حبشى     -  225  

22232برقم       25255235، تاريخ :  2202  2524/2/12سارى حتى  2512/2/13-جمال فقير سيد محمد  ج -  226  

22245برقم       25255235، تاريخ :  2512  2522/2/12سارى حتى  2512/2/12-دالفضيل علي علي  جفجر عب -  227  
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22122برقم       25255235، تاريخ :  2222ناصر احمد كامل اسماعيل     -  228  

رقم   ب    25255235، تاريخ :  2222  2524/3/12سارى حتى  2512/3/12-محمد عبدالحليم محمود نجدى  ج -  229

22222 

21301برقم       25255235، تاريخ :  2222بخيته محمد احمد حسانين     -  230  

21301برقم       25255235، تاريخ :  2222بخيته محمد احمد حسانين     -  231  

برقم       25255235، تاريخ :  2554  2524/11/22سارى حتى  2512/11/35-احمد نصر سيد جاد الرب  ج -  232

152532 

20252برقم       25255231، تاريخ :  2522عبدالعزيز احمد عبداللطيف عبدالجواد     -  233  

20252برقم       25255231، تاريخ :  2523عبدالعزيز احمد عبداللطيف عبدالجواد     -  234  

22142برقم       25255231، تاريخ :  2522حسن محمد عبدالرحمن عبدالشافى     -  235  

22222برقم       25255231، تاريخ :  2522عيسى غندور محروس درويش     -  236  

151415برقم       25255231، تاريخ :  2522امير مختار حسين احمد     -  237  

152451برقم       25255231، تاريخ :  2522عبد الصبور احمد متولى محمد     -  238  

22222برقم       25255231، تاريخ :  2525عيسى غندور محروس درويش     -  239  

22234برقم       25255231، تاريخ :  2502سيد عمران حسن عمران     -  240  

22234برقم       25255231، تاريخ :  2502سيد عمران حسن عمران     -  241  

22414برقم       25255231، تاريخ :  2502  2522/11/24و سارى حتى2512/11/20-ياسر حسن احمد ابراهيم  ج -  242  

153151برقم       25255231، تاريخ :  2545  2520/0/0سارى حتى  2525/0/2-الحسين احمد محمد احمد  ج -  243  

22524برقم       23125255، تاريخ :  2522جمال حبيب قلته سالمه     -  244  

20253برقم       25255231، تاريخ :  2534  2521/4/15سارى حتى  2512/4/11-فاطمة  عبدالواحد سيد محمد  ج -  245  

03255برقم       25255231، تاريخ :  2521عايشة احمد محمد احمد     -  246  

03255رقم   ب    25255231، تاريخ :  2522عايشة احمد محمد احمد     -  247  

03255برقم       25255231، تاريخ :  2523عايشة احمد محمد احمد     -  248  

03255برقم       25255231، تاريخ :  2505عايشة احمد محمد احمد     -  249  

03255برقم       25255231، تاريخ :  2501عايشة احمد محمد احمد     -  250  

21245برقم       25255231، تاريخ :  2252مصطفى على حسن على     -  251  

22034برقم       25255231، تاريخ :  2542فايزه مصطفى احمد محمد     -  252  

22524برقم       25255231، تاريخ :  2520جمال حبيب قلته سالمه     -  253  
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   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

سارى حتى    1220لسنة 115الجمعية التعاونية االنتاجية لالنشاء والتعمير بمركز ومدينة البدارى وفقا للقانون رقم  -  1

153022برقم       25255252، تاريخ :  2522  1/2/2520  

، تاريخ :  2522  1/2/2520تعديل اسم الجمعية بجعله الجمعية التعاونيه االنتاجية لالنشاء والتعمير بالبدارى  سارى حتى   -  2

153022برقم       25255252  

43203برقم       25255252، تاريخ :  2522شركه احمد شحاته احمد عمار وشركاه     -  3  

43203برقم       25255252، تاريخ :  2522شركه احمد شحاته احمد عمار وشركاه     -  4  

21223برقم       25255212تاريخ :  ، 2202شركه حسن سيد عبدالجواد وشريكه     -  5  

21223برقم       25255212، تاريخ :  2202شركة حسن سيد عبدالجواد وشركاه     -  6  

22553برقم       25255212، تاريخ :  2224فايق عبدالشافى ابوزيد وشريكه     -  7  

برقم     25255212، تاريخ :  2222الحميد .    شركة اسماعيل احمد عبدالحميد محمد وشريكه مصطفى اسماعيل احمد عبد -  8

  25224  

25224برقم       25255212، تاريخ :  2222شركه اسماعيل احمد عبدالحميد محمد وشركاه     -  9  

برقم     25255212، تاريخ :  2222شركة اسماعيل احمد عبدالحميد محمد وشريكه مصطفى اسماعيل احمد عبدالحميد .     -  10

  22425  

25224برقم       25255212، تاريخ :  2222شركه اسماعيل احمد عبدالحميد محمد وشركاه     -  11  

22553برقم       25255212، تاريخ :  2224شركة فايق عبدالشافى ابوزيد وشريكه     -  12  

22553برقم       25255212، تاريخ :  2224ال يوجد     -  13  

22220برقم       25255212، تاريخ :  2222شركة جمال الدين محمود فراج وشركاه     -  14  

43202برقم       25255212، تاريخ :  2421عبدالرؤوف مصطفى حسانين وولده مصطفى     -  15  

43202برقم       25255212، تاريخ :  2421مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه     -  16  

43202برقم       25255212، تاريخ :  2421رؤوف مصطفى حسانين وولده مصطفى    عبدال -  17  

43202برقم       25255212، تاريخ :  2421مصطفي عبدالرؤوف مصطفي وشريكه     -  18  

برقم       25255212، تاريخ :  2022  2520/3/24سارى حتى  2525/3/20-شركة محمد جمال حسن نادى وشركاه  ج -  19

522351  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2210مجدى عبدالعاطى فراج وشركاه     -  20  
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43212برقم       25255212، تاريخ :  2210محمد عبدالعاطى فراج وشركاه     -  21  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2210شركه عبدالرحمن عبدالعاطى فراج وشركاه     -  22  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212بدالعاطى فراج وشركاه    مجدى ع -  23  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212محمد عبدالعاطى فراج وشركاه     -  24  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212شركه عبدالرحمن عبدالعاطى فراج وشركاه     -  25  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212اه    مجدى عبدالعاطى فراج وشرك -  26  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212محمد عبدالعاطى فراج وشركاه     -  27  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212شركه عبدالرحمن عبدالعاطى فراج وشركاه     -  28  

43212برقم       25255212:  ، تاريخ 2212مجدى عبدالعاطى فراج وشركاه     -  29  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212محمد عبدالعاطى فراج وشركاه     -  30  

43212برقم       25255212، تاريخ :  2212شركه عبدالرحمن عبدالعاطى فراج وشركاه     -  31  

برقم     25255223، تاريخ :  2222م  2524/3/2سارى حتى 2512/3/3-شركة منى عامر محمد مصطفى وشريكتها  ج -  32

  155221  

25220برقم       25255220، تاريخ :  2222احمد محمد احمد عبدالرحيم وشريكه     -  33  

153215برقم       25255235، تاريخ :  2513شركة بيتر ثروت لبيب وشركائه     -  34  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

ــــــــــــــــــــــ      

 

23220برقم       25255250اسالم محمد انور محمد قاسم  تجديد قيد رهن ، تاريخ :  -  1  

برقم       25255222فرع جامعه أسيوط ، تاريخ :  -رومانى نادى بطرس لوقا  تم رهن العين لصالح البنك االهلى المصرى -  2

150025 

برقم       25255222فرع جامعه أسيوط ، تاريخ :  -رومانى نادى بطرس لوقا  تم رهن العين لصالح البنك االهلى المصرى -  3

150025 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــ      

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


