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   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن مكتب  18923برقم  25255212، قيد فى  055550555ابر عبدالصبور صابر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ص -  1

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ عيد عبدالصبور صابر احمد

عن بيع مخلفات  32189برقم  25255211، قيد فى  2055550555سيف قطب عبدالفتاح عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 صلبه ، بجهة : شارع ابوبكر الصديق بملك/ ننه بكار بكار بيومى

عن مكتب  18900برقم  25255212، قيد فى  055550555اسالم احمد محمود عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

بملك/ احمد عبدالعاطى محمد -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه   

عن حظيرة  18914برقم  25255259، قيد فى  1555510555صير محمود على حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالب -  4

 مواشى ، بجهة : دوينة بملك/ كمال فاروق ابراهيم

عن محل بيع  18904برقم  25255212، قيد فى  205550555حسين عثمان محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

طريق اسيوط سوهاج بملك / عثمان محمد حسين -بالجمله ، بجهة : الفليو  سجاير وادخنه  

عن مكتب مقاوالت  18999برقم  25255224، قيد فى  055550555زينب شحاته مدنى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 اعمال متكامله ، بجهة : نزلة باقور بملك/ محمود شحاته مدنى

عن حظيرة مواشى ،  18952برقم  25255252، قيد فى  015550555مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لمياء الفولى محمد اح -  7

 بجهة : دوينه بملك/ احمد محمود صالح سليمان

عن محل بقاله ، بجهة  18992برقم  25255223، قيد فى  205550555مؤمن حلمى هاشم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

/ هاشم حلمى هاشم: قاو النواورة بملك  

عن محل بيع  18908برقم  25255212، قيد فى  205550555احمد حمدى محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 اكسسوار محمول ، بجهة : الفليو بملك/ حمدى محمود محمد

عن كوافير حريمى  12512 برقم 25255220، قيد فى  205550555رشا رشاد اسكندس بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 ، بجهة : شارع على فهمى بملك/ لنده فهمى اسحق

عن مكتب مقاوالت  12532برقم  25255235، قيد فى  015550555عماد حمدى ثابت محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اعمال متكامله ، بجهة : باقور بملك/ حمدى ثابت محمد

عن حظيرة مواشى ،  12550برقم  25255224، قيد فى  015550555فرد ، رأس ماله ،   احمد محمد على محمد  ، تاجر -  12

 بجهة : دوينة بملك/ محمد على محمد سليم

عن مكتب توريد  18989برقم  25255212، قيد فى  015550555هيثم محمود على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

مد محمود على محمدمواد غذائيه ، بجهة : الشناينه بملك/ مح  

عن محل بيع  18998برقم  25255223، قيد فى  205550555اندرو مرزوق عيسى مهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مستحضرات تجميل والمنظفات ، بجهة : الدوير بملك/ مرزوق عيسى مهنى

عن مكتبه وخردوات  18958برقم  25255252، قيد فى  015550555كريم سعد شفيق تقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 فيما عدا تصوير المستندات ، بجهة : شارع بنك االسكندريه بملك/ سميره حسين سيد
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عن محل  18913برقم  25255259يد فى ، ق 205550555مصطفى عبدالرؤوف حسانين مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بيع اكسسوار محمول ، بجهة : كوم اسفحت بملك/ مهران زكى مهران

عن بيع  18981برقم  25255212، قيد فى  1555550555نادى عبدالسميع شحاته مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

ابر عبدالرسول محمداسمده ومواد ومواد كيماويه والرده ، بجهة : الباليزه بملك/ ص  

عن مكتب مقاوالت  12534برقم  25255228، قيد فى  055550555حبين محمد سيد عزوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ محمد سيد عزوز

عن  18221برقم  52552592، قيد فى  015550555مصطفى احمدمهنى عبدالرحيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 حظيرة مواشى ، بجهة : بحرى البلد بملك/ فرغلى سيد محمد

عن  18221برقم  25255259، قيد فى  015550555مصطفى احمدمهنى عبدالرحيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

ودع نشاط توزيع سجاير وادخنه ا حظيرة مواشى ، بجهة : له محل بناحيه شارع مصطفى مشرفه بملك/ كمال ابراهيم خلف عن

ابوتيج 18221برقم قيد  2525لسنه  201برقم   

عن مكتب  18924برقم  25255215، قيد فى  055550555شعبان عبدالحارث شاكر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

بملك/ حسنى عبدالحارث شاكر -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الدوير   

عن مكتب  18902برقم  25255212، قيد فى  055550555ى ابوضيف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود حنف -  22

بملك/ حنفى ابوضيف محمود -مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : البربا   

ئة مواد عن تعب 12510برقم  25255220، قيد فى  205550555على خليل عبدالحليم عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

بملك/ رسميه حسن عبدالله-غذائيه يدوى ، بجهة : شارع الحائط البحرى   

عن  18915برقم  25255259، قيد فى  055550555عبدالرحمن حسين عبدالرحيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مكتب مقاوالت واعمال متكامله ، بجهة : نجع زريق بملك/ اسماعيل محمد حسين

عن بقاله ، بجهة :  18942برقم  25255212، قيد فى  205550555يه محمود محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حلم -  25

 الشيخ عثمان بملك/ محمد احمد خليفه احمد

عن مكتب مقاوالت  18982برقم  25255212، قيد فى  055550555مختار فتحى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

امله ، بجهة : نزلة دوينه بملك/ فتحى احمد علىاعمال متك  

عن مكتب  18920برقم  25255215، قيد فى  055550555عزت فوزى محمد نصيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 مقاوالت اعمال متكاملة وتوريد مواد بناء ، بجهة : العتمانيه بملك/ محمود على حسن

عن  18922برقم  25255215، قيد فى  055550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عبدالناصر عبدالرؤوف حامد احمد -  28

 مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الشناينه بملك/ حازم عبدالرؤوف حامد احمد

عن مكتب مقاوالت  12522برقم  25255222، قيد فى  055550555محمد عمر سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

بملك/سيد محمد اسماعيل -متكامله ، بجهة : االقادمه اعمال   

عن مكتب بيع  12532برقم  25255228، قيد فى  055550555مصطفى خالد محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

بملك/ احمد عاطف عبدالعال -وتوزيع مالبس جاهزة ، بجهة : شارع مجلس المدينه  

عن تحضير وبيع  12519برقم  25255220، قيد فى  205550555اجر فرد ، رأس ماله ،  صابر كامل تونى احمد  ، ت -  31

بملك/شحاته احمد ابراهيم -مشروبات باردة وساخنه ، بجهة : الباليزة   

عن محل بيع مواد  12558برقم  25255224، قيد فى  015550555مدحت زاهى عزيز عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

بملك/نرمين زاخر ملطى ابراهيم -اله( ، بجهة : الدويرغذائيه)بق  
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عن مكتب  18925برقم  25255212، قيد فى  055550555طارق محمد عبدربه عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الدوير بملك/ عمر محمد عبدربه عبدالعال

عن مكتب  18995برقم  25255223، قيد فى  0555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدى محمد ابوالمجد احمد   -  34

( وتصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : العقال البحرى بملك/ محمد 2( من المجموعه)32( والفقره )19استيراد فيما عدا  مجموعه)

 ابوالمجد احمد

عن مزرعة دواجن  12254برقم  25255259، قيد فى  0555255555سامى احمد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ، بجهة : العقال البحرى بملك/ احمد محمد على جاهين

عن مكتب نقل  18931برقم  25255211، قيد فى  1555550555عالء محمد كامل عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

محمد كامل عطيه بضائع على سيارات الغير ، بجهة : اوالد الياس بملك/ عصام  

عن محل بيع مالبس  18934برقم  25255211، قيد فى  015550555عادل حماده احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 جاهزه جمله وقطاعى ، بجهة : كيمان سعيد شرق بملك/ محمد عبدالحميد على

عن مكتب  18940برقم  25255212، قيد فى  505555055احمد جادالكريم حسين رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : نجع الجزيرة بملك/ محمد ابوزيد دياب

عن معرض  12521برقم  25255220، قيد فى  055550555مينا خلف بباوى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

بباوى موبيليات ، بجهة : شارع الحائط البحرى بملك/ عالء خلف  

عن مزرعة دواجن  12254برقم  25255259، قيد فى  2555550555سامى احمد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

املة ، بجهة : له محل بناحية شارع الجديد المتفرع من شارع الدواوين بملك/ محمد احمد محمد عن نشاط مكتب مقاوالت اعمال متك

12254وقيد برقم / 2519/15في  2149اودع برقم   

عن محل  18942برقم  25255213، قيد فى  015550555حمادة احمد حمدالله محمد حمدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

بملك/ احمد محمد جابر بخيت -بيع مفروشات ، بجهة : شارع مدرسه التجارة   

عن محل بقاله ،  12533برقم  25255228، قيد فى  552055505صابرين فتحى حمايه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بجهة : كوم سعده بملك/ سامى سيد محمود سيد

عن بقاله ،  12543برقم  25255231، قيد فى  015550555عمر رشوان زيدان عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بجهة : الهماميه بملك/ شربات حفنى احمد

عن  18949برقم  25255213، قيد فى  015550555عزيزة عبدالمعبود محمد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 حظيرة مواشى ، بجهة : كردوس بملك/ احمد عبدالمعبود محمد

عن تعبئه مواد  18292برقم  25255213، قيد فى  015550555محمد محمد مسعود ابوعزيزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 غذائيه يدوى ، بجهة : قاو النواوره بملك/ خليفه مرشد كامل

عن مكتب مقاوالت  12555برقم  25255224، قيد فى  055550555مدنى شحاته مدنى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

بملك/محمود شحاته مدنى -بحرى البلد -اعمال متكامله ، بجهة : نزله باقور   

عن تعبئه مواد  18292برقم  25255213، قيد فى  015550555مد محمد مسعود ابوعزيزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مح -  47

 18292غذائيه يدوى ، بجهة : له محل بناحيه قاو النواوره بملك/ خليفه مرشد كامل عن نشاط مقاوالت اعمال متكامله برقم قيد 

2525لسنه  1431ابوتيج اودع برقم   

عن حظيرة  18982برقم  25255212، قيد فى  1055550555ربى عبدالغنى ابراهيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  48

 مواشى ، بجهة : دوينة بملك/ عبدالغنى ابراهيم محمود
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نقل  عن مكتب 18921برقم  25255212، قيد فى  1555550555هانى زاهى غبريال روفائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 بضائع على عربات الغير ، بجهة : كيمان سعيد شرق بملك/ زاهى غبريال روفائيل

عن بقاله ، بجهة :  12530برقم  25255228، قيد فى  055550555ناصر نفادى احمد ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 شارع الشيخ عبدالله بملك/ محمد خالد محمد

عن مكتب  18930برقم  25255211، قيد فى  055550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالمه صديق سالمه محمد   -  51

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : شارع الشيخ عبدالله بملك/ جابر محمد محمود حسانين

عن حظيرة  12522برقم  25255220، قيد فى  1555550555مروه محمد على عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

بملك/ جمال محمد على -مواشى ، بجهة : العقال البحرى   

عن مكتب  18902برقم  25255212، قيد فى  055550555احمد عبدالعاطى محمد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

بملك/ محمود عبدالعاطى محمد مسعود-مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه  

عن مكتب  18901برقم  25255213، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   صابر نصر الدين طه على  ، -  54

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : البارود الغربى بملك / مجدى شوقى جابر فرغلى

عن حظيرة  12552برقم  25255224، قيد فى  015550555عبدالاله شحاته محمد عقيلي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

، بجهة : الباليزة بملك / عقيلى شحاته محمد مواشى  

عن مقاوالت اعمال  12552برقم  25255224، قيد فى  055550555احمد عاطف سيد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 متكامله ، بجهة : دوينة بملك/ محمد درويش سيد

عن بيع اجهزه  18950برقم  25255252، قيد فى  055520555عماد هاشم عبدالجواد عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة : شارع ابوسعيده بملك/ هاشم عبدالجواد عمران

عن محل بيع  18932برقم  25255211، قيد فى  055550555محمد جمال حسنى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

قطب بيوض بملك/ احمد جمال حسنىاكسسوار محمول ، بجهة : تقسيم   

عن محل بيع  18992برقم  25255223، قيد فى  205550555عاطف عامر هاللى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : شارع النيل بملك/ ياسين عبدالفتاح محمود

عن مقاوالت  12524برقم  25255222، قيد فى  555505550ايمن نبيل ابادير عبدالمالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ نبيل ابادير عبدالمالك

عن مكتب توريد  12525برقم  25255220، قيد فى  055550555انور منسى عطيه مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

سوهاج بحرى بملك/ سماح جميل كامل حنا -ع من اسيوط مالبس جاهزه ، بجهة : شارع عبدالعال فهمى متفر  

عن مكتب نقل  18929برقم  25255218، قيد فى  055550555حسن عيسى محمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بضائع على سياراته وسيارات الغير ، بجهة : الفليو بملك/ عيسى محمد متولى

عن محل بيع مالبس  18922برقم  25255219، قيد فى  205550555، رأس ماله ،   سيد على سليم سيد  ، تاجر فرد -  63

 جاهزة ، بجهة : الدوير بملك/ احمد محمد سليم

عن ادوات منزلية  18905برقم  25255213، قيد فى  015550555اسامه مكرم عويضه حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

سحر سعد بهنان بسنتى ومفروشات ، بجهة : شارع شنودة بملك/  

عن مكتب  18959برقم  25255259، قيد فى  055550555مصطفى محمود عبدالعاطى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ عالء محمود عبدالعاطى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عن مكتب توريد  12553برقم  25255224د فى ، قي 015550555حسن مصطفى يحيى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : شارع القيساريه بملك/ يسرى مصطفى يحى حسن

عن قطع غيار توك  18911برقم  25255259، قيد فى  015550555محمد صالح خلف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

لسميع علىتوك وموتوسيكالت ، بجهة : الدوير بملك/ ماهر عبدا  

عن محل بقاله ،  18938برقم  25255211، قيد فى  205550555عبدالحفيظ احمد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجهة : اوالد الياس بملك/ الحاظ جبارة محمد

عبئه وتغليف عن ت 18902برقم  25255213، قيد فى  205550555احمد محمد على جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

بملك/ خلف مصطفى مصطفى محمود -مواد غذائيه يدوى ، بجهة : المسعودى   

عن محل بيع  12538برقم  25255228، قيد فى  015550555مريم جميل حبيب ابوسيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 ادوات منزليه ، بجهة : طريق اسيوط سوهاج قبلى بملك/ احالم عايد روبيل

عن مكتب  18928برقم  25255215، قيد فى  055550555من عبدالمعطى محمد مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اي -  71

 مقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : دوينة بملك/ عبدالمعطى محمد مكى

عن حظيرة مواشى ،  12523برقم  25255222، قيد فى  015550555ليلى رفعت حكيم بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

بملك/خلف فتح الله جرس-بجهة : دوينه  

عن حظيرة مواشى  18909برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد حسين فؤاد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

بملك/ محمد فؤاد حسين فرغلى -: الزرابى ، بجهة   

عن محل بيع  18925برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد عباس حسانين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 احذيه ، بجهة : شارع الجيش بملك/ عزت كامل مرسى

عن مكتب  12518برقم  25255220قيد فى  ، 055550555عبدالساتر على هريدى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ عبدالله على هريدى

عن بيع  12541برقم  25255231، قيد فى  205550555ليلى حسين محمود حسن فصاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

دالحميد محمودبملك/ احمد عب-خردوات ، بجهة : شارع الحايزمن شارع الحريه   

عن مكتب مقاوالت  18922برقم  25255215، قيد فى  055550555ادهم محمد صديق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

بملك/محمد صديق محمد مناع-اعمال متكامله ، بجهة : دوينه  

عن مكتب توريد  18292رقم ب 25255254، قيد فى  055550555حسام مختار صدقى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

بملك/ مختار صدقى حسن -عالفه وحبوب ، بجهة : الزرابى  

عن محل بيع ادوات  18991برقم  25255223، قيد فى  495550555على محمد على غندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

بملك / عاطف ابوالقاسم محمد-صحيه وسباكه ، بجهة : الباليزة  

عن مكتب  18942برقم  25255212، قيد فى  1555550555حمد ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد دخيل م -  80

 مقاوالت اعمال صرف ، بجهة : االقادمه بملك/ دخيل محمد ابوزيد

عن محل  18922برقم  25255218، قيد فى  205550555عبدالمنعم حسن عبدالبارى ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ادوات صحيه ، بجهة : نجع زريق بملك/ محمد جالل قناوى بيع  

عن ورشة  18928برقم  25255218، قيد فى  015550555جميل مصطفى عبدالخالق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 المونتال ، بجهة : طريق اسيوط سوهاج حوض مصطفي بك بملك/ عماد محمد احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عن حظيرة  12515برقم  25255220، قيد فى  015550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد ذكريا محمد ابراهيم  -  83

 مواشى ، بجهة : بنى سميع بملك/ ذكريا محمد ابراهيم

عن حظيرة  10322برقم  25255228، قيد فى  455550555عبدالناصر عمران محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

بملك/مريم احمد البدوى ابراهيم -دوير لتربيه المواشى ، بجهة : ال  

عن حظيرة  10322برقم  25255228، قيد فى  455550555عبدالناصر عمران محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 03221رقم بملك/ مريم احمد البدوى عن نشاط محل لبيع مستلزمات دواجن قيد ب -لتربيه المواشى ، بجهة : له محل بناحيه الدوير 

2512لسنه 1252اودع برقم   

عن محل بيع مالبس  12544برقم  25255231، قيد فى  015550555محمد جمال محمد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 جاهزة ومفروشات ، بجهة : شارع اسيوط سوهاج بملك/ عادل عبدالرازق جادالله

عن حظيرة  12548برقم  25255231، قيد فى  1555510555له ،  كمال فاروق ابراهيم بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ما -  87

 مواشى ، بجهة : دوينه بملك/ عبدالبصير محمود على

عن مكتب  18955برقم  25255254، قيد فى  055550555ياسين اسماعيل محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

محمد احمدمقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ اسماعيل   

عن مكتب مقاوالت  18988برقم  25255212، قيد فى  055550555سيد ناجح محمد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ ناجح محمد جوده

عن حظيرة لتربية  91255برقم  25255224، قيد فى  015550555امانى انور امين حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

 المواشى ، بجهة : البربا بملك/ انور امين حسين ابراهيم

عن مكتب  18299برقم  25255254، قيد فى  015550555سامح فوزى فرنسيس شرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

ملك/ ابانوب مدرسة النهضه االبتدائيه ببجوار  -شارع الجمهوريه  -نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير ، بجهة : اوالد الياس 

 فوزى فرنسيس

عن محل  18954برقم  25255252، قيد فى  1555550555كامل فوزى كامل عبدالراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 بقاله ، بجهة : البارود الشرقى بملك/ حكام احمد ابوزيد

عن محل بيع  18943برقم  25255212، قيد فى  015550555،  رامز رشاد عياد مكارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  93

 منسوجات ومفروشات وخردوات ومنيفاتوره ، بجهة : شارع الحريه بملك/ رشاد عياد مكارى

عن مكتب  18944برقم  25255212، قيد فى  015550555جهاد صالح محمود عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

وتوسيكل ، بجهة : شارع اسيوط سوهاج قبلى بملك/ صالح عبدالرحمن هاشمتوريد قطع اكسسوار م  

عن مكتب  18921برقم  25255215، قيد فى  055550555مرعى حسن حسين صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 مقاوالت مبانى وبياض ، بجهة : دوينه بملك/ عمرو مرعى حسن

عن مكتب مقاوالت  18922برقم  25255215، قيد فى  055550555، رأس ماله ،  عمرو مرعى خليفه سيد  ، تاجر فرد  -  96

بملك/ مرعى خليفه سيد-اعمال متكامله ، بجهة : دوينه  

عن مخبز  18912برقم  25255215، قيد فى  1555550555عماد محمد على عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

قبلى بملك/ سعد موسى سيد محمدافرنجى ، بجهة : شارع اسيوط/سوهاج   

عن تعبئة مواد  18928برقم  25255219، قيد فى  205550555محمد محمود احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 غذائيه ، بجهة : دكران بملك/ هانى احمد عبدالاله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عن محل  12520برقم  25255222، قيد فى  205550555ياسمين عبدالنبى حسين عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 بيع مالبس جاهزة ، بجهة : العقال القبلى بملك/ نفيسه محمود السيد

عن  12529برقم  25255228، قيد فى  015550555صابرين سيد عبدالرحمن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

حسانين بملك/عصام كامل -حظيرة مواشى ، بجهة : منشأه الكوم االحمر  

عن مطعم فراخ  12542برقم  25255231، قيد فى  015550555محمود حموده ذكى حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 ، بجهة : شارع النيل بملك/ كريمه عبدالحميد محمد

عن مكتب  12512برقم  25255220، قيد فى  055550555سيد محروص فرغلى عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

بملك/عمر محروص فرغلى عمرو-مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه  

عن محل بقاله ،  18983برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد ممدوح طاهر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 بجهة : دوينه بملك/ ممدوح طاهر احمد

عن مكتب  12539برقم  25255235، قيد فى  1555550555السيد بخيت سيد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

بملك/ حسين محمد حماد محمد -نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير ، بجهة : كردوس   

عن محل بيع  18910برقم  25255259، قيد فى  205550555الله حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نجوى شوقى رزق -  105

 خردوات بالقطاعى ، بجهة : شارع الحريه بملك/ شنودة وديع جريس

عن مكتب  18924برقم  25255219، قيد فى  055550555عال عبدالرحيم عبدالاله مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

الجزيره البحريه بملك/  -، بجهة : جزيرة البدارى  2من المجموعه32والفقره  19ير حاصالت زراعيه فيما عدا المجموعهتصد

 حسن عبدالعليم محمد

عن مكتب  12532برقم  25255228، قيد فى  055550555حماده صابر فرغلى عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

: دوينه بملك/ حمدى صابر فرغلى مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة  

عن مكتب  12531برقم  25255228، قيد فى  055550555جمهوريه فتحى  راضى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

بملك/رجب عمران محمد-مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه  

عن توريدات  18939برقم  25255212، قيد فى  505555055سيد محمد عبدالعزيز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

 االت معدات ، بجهة : الهماميه بملك/ محمد عبدالعزيز على

عن محل بقاله ،  12552برقم  25255224، قيد فى  205550555منى رأفت فوزى بباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

بملك/مجدى بدير سيدين -بجهة : الدوير   

عن محل توزيع  18922برقم  25255212، قيد فى  025550555كمال عالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالجواد -  111

 مواد غذائيه ، بجهة : كيمان سعيد بملك/ عبدالهادى كمال عالم احمد

ر عن تصدي 18929برقم  25255223، قيد فى  055550555وائل رفعت احمد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 حاصالت زراعيه ، بجهة : شارع اوالد سليمان بملك/ احمد رفعت احمد عطيه

عن بيع مواد  18951برقم  25255254، قيد فى  205550555صبحه جمعه تعلب بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 غذائيه )بقاله( ، بجهة : بنى فيز بملك/ عبدالستار محمد مرزوق

عن محل  18932برقم  25255211، قيد فى  205550555د مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبدالرازق محم -  114

 بقاله ، بجهة : شارع الشيخ عتمان بملك/ بهيه محمود مهران

عن مكتب  18922برقم  25255218، قيد فى  055550555شعبان حماد حسين حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

ه ، بجهة : دوينه بملك/ حسين حماد حسينمقاوالت اعمال متكامل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عن مكتب مقاوالت  12512برقم  25255220، قيد فى  055550555صابر فاروق فؤاد فهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 اعمال متكامله ، بجهة : شارع الجالء بجوار المحكمه بملك/ ممدوح فاروق فؤاد فهيم

عن حظيرة  18912برقم  25255259، قيد فى  015550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ياسمين عبدالله على محمد   -  117

 مواشى ، بجهة : نجوع المعادى بملك/ مظهر عبدالظاهر على محمد

عن بقاله ،  18935برقم  25255215، قيد فى  205550555محمد على عبدالرازق حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

حديد بملك/ على عبدالرازق حسنبجهة : غرب السكه ال  

عن عرض مصنفات  10820برقم  25255231، قيد فى  205550555محمد سيد همام سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

بملك/  -رقى الحاسب االلى على اجهزة البالى ستيشن فيما عدا االنترنت بعد الحصول على الترخيص الالزمه ، بجهة : البارود الش

م محمد عبدالعالعلى عال  

عن عرض مصنفات  10820برقم  25255231، قيد فى  205550555محمد سيد همام سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

احيه البارود الحاسب االلى على اجهزة البالى ستيشن فيما عدا االنترنت بعد الحصول على الترخيص الالزمه ، بجهة : له محل بن

10820وقيد برقم  2512/11/14فى  2222ام سيد عن نشاط مكتب توزيع مواد غذائيه اودع برقم الشرقى بملك /سيد هم  

عن حظيرة  18948برقم  25255213، قيد فى  1555550555حسن مهدى محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مواشى ، بجهة : دوينه بملك/ محمد حنفى زين العابدين

عن بقاله ومواد  18994برقم  25255223، قيد فى  205550555مد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسين اح -  122

 غذائيه ، بجهة : النواميس بملك/ محى الدين سيد احمد

عن حظيره  12554برقم  25255224، قيد فى  1515550555على حسن مهران توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

بملك/حسن مهران توفيق-: دوينهمواشى ، بجهة   

عن مكتب  18945برقم  25255212، قيد فى  055550555على عبدالظاهر على محمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : الدوير بملك/ احمد رشدى احمد عبدالله

عن مكتب  18922برقم  25255223، قيد فى  055550555،   محمد عبدالحفيظ محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  125

طريق اسيوط سوهاج  بملك/ عبدالحفيظ محمد مصطفى -توريد زيوت وشحوم ، بجهة : النخيله   

عن مكتب  18922برقم  25255223، قيد فى  055550555محمد عبدالحفيظ محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

مبة بجهة : كان له محل بناحيه المسعودى بملك/ جمال عبدالحميد يونس عن نشاط محل بيع زيوت وطل توريد زيوت وشحوم ،

2525/1/14واغلق في  2552/8/1وافتتح في  2825رصيف وقيد برقم   

عن مكتب  18922برقم  25255223، قيد فى  055550555محمد عبدالحفيظ محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

وت وشحوم يد زيوت وشحوم ، بجهة : كان له محل بناحية النخيله بملك/ عبدالحفيظ محمد مصطفى عن نشاط مكتب توريد زيتور

2525/1/14واغلق في  2552/8/1وافتتح في  2825وقيد برقم تابع ل  

عن مكتب مقاوالت  18918برقم  25255259، قيد فى  055550555محمد حسنى احمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 اعمال متكامله ، بجهة : نزلة دوينه بملك/ حسنى احمد سيد

عن مكتب تصدير  18912برقم  25255259، قيد فى  055550555محمد ابراهيم محمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

رع النادى الرياضى بملك/ ابراهيم ، بجهة : شا 2من المجموعه  32والفقرة  19وتوريد حاصالت زراعيه فيما عدا المجموعه 

 محمد سيد

عن مكتب  18923برقم  25255215، قيد فى  1555550555محمود سيد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 توزيع عصائر ، بجهة : نزلة باقور بملك/ سيد احمد محمود سليمان



 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  12522برقم  25255222، قيد فى  205550555عشرى عبدالحكيم حسان مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 محل بيع مواد غذائيه ) بقاله ( ، بجهة : بنى فيز بملك/ شربينى عبدالحكيم حسان

عن تجارة مواشى  18924برقم  18252552، قيد فى  015550555عنتر حماده السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ومخلفات الحيوانات ، بجهة : نجوع المعادى بملك/ عادل عباس السيد

عن محل بيع  18920برقم  25255218، قيد فى  1555550555كميله جبره خليل حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 مالبس جاهزه ، بجهة : شارع بيوض بملك/ عاشور فرغلى الدسوقى

عن محل بقاله  18982برقم  25255212، قيد فى  205550555عبدالمهيمن احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ، بجهة : باقور بملك/ نصر سيد مجلى على

عن مكتب  12535برقم  25255228، قيد فى  055550555سيد محمود صالح محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

ال متكامله ، بجهة : دوينه بملك / اشرف نصر محمدمقاوالت اعم  

عن حظيرة  12542برقم  25255231، قيد فى  1055550555احمد صابر انور ابن دردير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

بملك/ سالم محمد عبدالحليم-لتربيه المواشى ، بجهة : الدوير   

عن محل بيع  12551برقم  25255224، قيد فى  205550555أس ماله ،  زغلول ثابت متى غبريال  ، تاجر فرد ، ر -  137

 مالبس جاهزة ، بجهة : شارع العمده بملك/ محمد عبدالعال حسنين

عن حظيره  18298برقم  25255254، قيد فى  015550555مصطفى خلف نصار عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

يه بملك/ سراج خلف نصارلتربيه المواشى ، بجهة : العتمان  

عن مكتب  18984برقم  25255212، قيد فى  055550555على عبدالمعطى عبدالله محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ عبدالمعطى عبدالله محمد

عن مكتب مقاوالت  18941برقم  25255212، قيد فى  505555055على محمد هاشم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ هاشم محمد هاشم محمد

عن مكتب  18920برقم  25255219، قيد فى  055550555محمد صالح الدين على السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

طريق اسيوط الغنايم بملك/ صالح الدين على السمان -ان توزيع اجهزة كهربائيه وادوات منزليه ، بجهة : دكر  

عن مكتب  12514برقم  25255220، قيد فى  015550555خالد صالح خلف مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : غرب السكه الحديد بملك/ ابراهيم محمد عبدالرحيم محمد

عن ورشه  12545برقم  25255231، قيد فى  205550555ال ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمد عبدالع -  143

 تشغيل اخشاب ، بجهة : الهماميه بملك / زمزم عروس حماد حماد

عن مكتب  12511برقم  25255220، قيد فى  055550555عصام عادل نخله اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

بملك/ عادل نخله اسكندر رزق الله-ل متكامله ، بجهة : دوينه مقاوالت اعما  

عن محل بقاله ،  18990برقم  25255223، قيد فى  015550555هبه برعى رى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

بملك/عادل محمد محمد -بجهة : باقور   

عن مكتب  18933برقم  25255211، قيد فى  555505550عمر محروص فرغلى عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : نزلة دوينه بملك/ سيد محروص فرغلى عمرو

عن مكتب  18993برقم  25255223، قيد فى  055550555محمد خلف عبدالمحسن بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

اقور بملك/ خلف عبدالمحسن بخيتمقاوالت اعمال متكاملة ، بجهة : نزلة ب  



 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  18952برقم  25255250، قيد فى  055550555عصمت عبدالفتاح محمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 مكتب مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : قاو النواوره بملك/ احمد عبدالفتاح محمد

عن محل بيع  18925برقم  25255215، قيد فى  205550555اله ،  زينب يونس محمد يونس  ، تاجر فرد ، رأس م -  149

 مواد غذائيه ، بجهة : االقادمه بملك/ ابراهيم محمود مصطفى

عن مكتب توزيع  18921برقم  25255218، قيد فى  1555550555رزق سيد شعبان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

/ مصطفى سيد شعبانمواد غذائيه ، بجهة : شارع النيل بملك  

عن مكتب  18923برقم  25255218، قيد فى  055550555عبدالمجيد عارف احمد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 توريد مواد غذائيه ، بجهة : غرب السكه الحديد بملك/ رمضان احمد رفاعى

عن بقاله ،  12513برقم  25255220قيد فى  ، 205550555شرين محمود محمد صبيح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 بجهة : منشأة العقال بملك/ يوسف احمد يوسف

عن حظيرة  12540برقم  25255231، قيد فى  015550555ابراهيم خلف مرسى فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لتربية المواشى ، بجهة : نزله باقور بملك/ جمال خلف مرسى

عن مكتب  18225برقم  25255224، قيد فى  1555550555عبدالعال حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد زكريا -  154

 توريد قطع غيار سيارات وتوك توك ، بجهة : دوينه بملك/ عبدالعال زكريا عبدالعال

عن حظيرة  18992قم بر 25255223، قيد فى  015550555خالد عبدالباسط عبدالحميد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

بملك/ عبدالباسط عبدالحميد عطا -تل زايد -مواشى ، بجهة : العقال البحرى   

عن مكتب  18225برقم  25255224، قيد فى  1555550555محمد زكريا عبدالعال حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

مد عن سوهاج بحرى بملك/ سمير عبدالعال قايد ح -ط توريد قطع غيار سيارات وتوك توك ، بجهة : له محل بناحية شارع اسيو

18225وقيد برقم  2525/8/14في  1299نشاط محل بيع قطع غيار سيارات اودع برقم   

عن ورشه  18929برقم  25255215، قيد فى  205550555احمد عبدالعال سمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

د احمد عبدالعليمبملك/ محم -كاوتش ، بجهة : باقور   

عن بيع مالبس  18903برقم  25255213، قيد فى  015550555بهاء عدلى جاب الله فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 جاهزة ومفروشات ، بجهة : الدوير بملك/ رامى عدلى جاب الله

عن مكتب نقل  18922برقم  25255218، قيد فى  055550555ماهر عدلى شنوده ملك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 بضائع على سياراته وسيارات الغير ، بجهة : اوالد الياس بملك/ وجيه ملك نظير

عن مكتب  18980برقم  25521225، قيد فى  055550555وليد شعبان مدكور اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : دوينه بملك/ نادى ذكريا بيومى مدكور

عن مكتب  18953برقم  25255250، قيد فى  055550555بطرس راضى ضامن اسرائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

اسرائيل مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : كيمان سعيد شرق بملك/ نبيل ضامن  

عن مكتب  18952برقم  25255259، قيد فى  055550555هاشم فوزى عامر حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 مقاوالت اعمال متكامله ، بجهة : نزلة دوينه بملك/ فوزى عامر حسين

عن محل بقاله  12500 برقم 25255212، قيد فى  205550555مؤمن عمر احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 بالقطاعى ، بجهة : العقال البحرى بملك/ فوزى احمد موسى



 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 بقاله  12500برقم  25255212، قيد فى  205550555مؤمن عمر احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

يه اودع ن نشاط تعبئة مواد غذائيه يدوبالقطاعى ، بجهة : له محل بناحية شارع خلف المعهد االزهرى بملك/ محمود عباس مرسى ع

ابوتيج 12500وقيد برقم  2519/2/3في  280برقم   

عن حظيرة  12542برقم  25255231، قيد فى  015550555اسماء حفنى اسماعيل ريان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

بملك/ همام محمد همام -الكوم االحمر -لتربيه المواشى ، بجهة : النخيله   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

رأس رجب جمال سيد بخيت وشركاه   شركة  ،  تجارة الحاصالت الزراعيه واالسمده والدقيق واالعالف الحيوانيه والداجنه  ، -  1

راعيه واالسمده والدقيق واالعالف ، عن تجارة الحاصالت الز 18919برقم  25255215،قيدت فى  15555550555مالها   

 الحيوانيه والداجنه ، بجهة : نزلة باقور بملك/ محمود جمال سيد بخيت

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    25255254، وفى تاريخ    11212محمد احمد عالم فرغلى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 محو قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

ل  تم تم محو/شطب السج   25255250، وفى تاريخ    2521فوزيه اخنوخ يس سوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 محو القيد للوفاة

تم محو/شطب السجل  تم    25255250، وفى تاريخ    2521فوزيه اخنوخ يس سوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 محو القيد للوفاة

و/شطب تم مح   25255250، وفى تاريخ    11213عبدالحفيظ محمد عبدالعال ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 السجل  تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255250، وفى تاريخ    0322فوزى كامل عبدالراضى حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب السجل  تم    25255252، وفى تاريخ    2523،  سبق قيده برقم :   شعبان محمد حماد بخيت  ،  تاجر فرد   - 6

 محو قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه



 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

تم محو/شطب السجل  تم    25255252، وفى تاريخ    12314عاطف سيد بكر اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

ستغاء عنهالغاء قيد السجل لترك النشاط واال  

تم محو/شطب السجل  تم    25255252، وفى تاريخ    14439حنان عمر احمد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

محو/شطب السجل  تم  تم   25255259، وفى تاريخ    10420رجاء رمضان حسن عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255215، وفى تاريخ    10208محمد محمد احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255215، وفى تاريخ    4228على احمد محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 محو قيدالسجل لترك النشاط واالستغناء عنه

م تم محو/شطب السجل  ت   25255215، وفى تاريخ    4228على احمد محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 محو قيد السجل لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255211، وفى تاريخ    2254سمير نظمي حنا ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

وذلك لترك النشاط ولالستغناء عنه 2525لسنه  1015محو قيد السجل بتأشير رقم   

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    12429فرد  ،  سبق قيده برقم :  مصطفى حسن ابراهيم جادالرب  ،  تاجر   - 14

 السجل  تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255211، وفى تاريخ    10232سيد عشرى مهران عنتر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

ط واالستغناء عنهمحو قيد السجل لترك النشا  

تم محو/شطب السجل    25255213، وفى تاريخ    12213عواطف محمد احمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب السجل  تم    25255213، وفى تاريخ    14954حموده احمد محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 محو قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    18255ثروت جرجس عوض مرجان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255218، وفى تاريخ    10458،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : هانى مهدى رسمى مسعد     - 19

 تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    18019ياسر عبدالله محمود سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

ترك النشاط واالستغناء عنهتم محو القيد ل   

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    25255219، وفى تاريخ    15223حلمي هاشم محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 قيد السجل للوفاه

حو/شطب تم م   25255219، وفى تاريخ    15223حلمى هاشم محمد هديه حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 السجل  تم محو قيد السجل للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    25255219، وفى تاريخ    18852احمد محمود احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه



 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

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    80221محمد فرغلى محمد شاكر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255223، وفى تاريخ    2331مظهر رمسيس حليم نسيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255223، وفى تاريخ    0519احمد عبدالحميد محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

تم محو قيد السجل للوفاة   

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    12253عماد فكرى نصيف شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

لترك النشاط واالستغناء عنه تم محو قيد السجل  

تم محو/شطب السجل    25255220، وفى تاريخ    0324فاطمه عبد الهادى احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

تم محو القيد لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    9239ملظمه ابوليله محمود ابوليله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 تم محو القيد للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    25255222، وفى تاريخ    2051جميل سيد محمد حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    25255222، وفى تاريخ    14529،  سبق قيده برقم :   شربات حفنى احمد مرزوق  ،  تاجر فرد   - 31

تم محو قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه   

تم محو/شطب السجل  تم    25255228، وفى تاريخ    2382ماجده حسن محمد رستم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

ستغناء عنهالغاء قيد السجل لترك النشاط واال  

تم محو/شطب    25255228، وفى تاريخ    12222حنفى عمارى هاشم عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 السجل  تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    1312سناء خليفه عبدالرحمن اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

 السجل  تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم    25255235، وفى تاريخ    2991هناء محمد احمد زناتى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

لترك النشاط واالستغناء عنه 2525لسنه  1852الغاء قيد السجل بتأشير رقم   

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    18222انصاف سهيل عبدالراضى سلطان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 36

 السجل  تم الغاء قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

و/شطب السجل  تم الغاء تم مح   25255231، وفى تاريخ    3055امنه عبدالنبى عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

 قيد السجل لترك النشاط واالستغناء عنه

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   18124خالد طلعت نفادى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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

ديل رأس المال , تم تع  25255254وفي تاريخ ،   18584مصطفى محمود محمد شلتوت  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  205550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   11495عمر حسن محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  15555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   11039سنى فهيم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمد ح -  4

جنيه  25555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

المال , وصف تم تعديل رأس   25255259وفي تاريخ ،   13404السادات راشد احمد سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255259وفي تاريخ ،   18312محمد خليفه محمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  405550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   14220ين تميم ابوزيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم حسن جمال الد -  7

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

لمال , وصف تم تعديل رأس ا  25255212وفي تاريخ ،   12208والء سيد عبدالعاطى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  005550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   10525محمود جابر سيد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   2434ر قلدس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم مدحت منير شاك -  10

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   10525محمود جابر سيد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  015550555تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ال   

تم تعديل رأس المال   25255213وفي تاريخ ،   18221مصطفى احمدمهنى عبدالرحيم احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  1505550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   10395سعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  عماد هالل حكيم -  13

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل , تم تعديل رأس الما  25255212وفي تاريخ ،   3510فتحيه سالمان عبدالفتاح سالمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   18838خالد حسنى حامد خالد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   10102فرغلى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمد خلف مرسى  -  16

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255219وفي تاريخ ،   14258ياسر احمد فرغلى عامر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  3555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255219وفي تاريخ ،   12912محمود احمد محمود احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   12051تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  تهامى سيد حسين سيد  -  19

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   18439مروه على عبدالحفيظ محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  005550555تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف ال   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   12503امل سيد فرغلى منسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   9358تاجر فرد ،، سبق قيده برقم نجاح عبدالرحمن محمد فراج   -  22

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   12595نشوى محمود محمد حسب النبى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  1555550555شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأ   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   18881عماد احمد عبدالعزيز ابوالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   12528د  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمد سيد احمد سي -  25

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   12528محمد سيد احمد سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  015550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   التأشير:   

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   10322عبدالناصر عمران محمود محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  455550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   9248كميل نصحى فنيار جبره  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

يل رأس المال , وصف تم تعد  25255231وفي تاريخ ،   18922ماهر عدلى شنوده ملك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   11122احمد محمود اسماعيل مجلى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   18943رامز رشاد عياد مكارى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

لمال , وصف التأشير: تم تعديل رأس ا  25255231وفي تاريخ ،   2429محمد ذكى داود مكى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  205550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  18298مصطفى خلف نصار عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

، العتمانيه بملك/ سراج خلف نصار  الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  18299سامح فوزى فرنسيس شرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

بجوار مدرسة النهضه االبتدائيه بملك/ ابانوب فوزى فرنسيس -شارع الجمهوريه  -الـتأشير:   ، اوالد الياس   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  18955اعيل محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ياسين اسم -  3

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ اسماعيل محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255254وفي تاريخ  18951صبحه جمعه تعلب بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

نى فيز بملك/ عبدالستار محمد مرزوق، ب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  18292حسام مختار صدقى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بملك/ مختار صدقى حسن -الـتأشير:   ، الزرابى  

تم تعديل العنوان ,  25255250ي تاريخ وف 18952عصمت عبدالفتاح محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

  وصف الـتأشير:   ، قاو النواوره بملك/ احمد عبدالفتاح محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  18953بطرس راضى ضامن اسرائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

 الـتأشير:   ، كيمان سعيد شرق بملك/ نبيل ضامن اسرائيل

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  18950عماد هاشم عبدالجواد عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

 الـتأشير:   ، شارع ابوسعيده بملك/ هاشم عبدالجواد عمران

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255252وفي تاريخ  18954كامل فوزى كامل عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

 الـتأشير:   ، البارود الشرقى بملك/ حكام احمد ابوزيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  18952لمياء الفولى محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ احمد محمود صالح سليمان

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  18958ر فرد ،  سبق قيده برقم    كريم سعد شفيق تقاوى ، تاج -  11

، شارع بنك االسكندريه بملك/ سميره حسين سيد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255259وفي تاريخ  18952هاشم فوزى عامر حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

نه بملك/ فوزى عامر حسينالـتأشير:   ، نزلة دوي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255259وفي تاريخ  10229ابراهيم كمال محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

خلف مركز شباب البربا بملك/ محمد سعودى محمد -الـتأشير:   ، يعدل العنوان بجعله البربا   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255259وفي تاريخ  12254،  سبق قيده برقم    سامى احمد محمد على ، تاجر فرد  -  14

لسنة  1482، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية العقال البحرى بملك/ احمد محمد على جاهين عن نشاط مزرعة دواجن اودع برقم   

12254وقيد برقم تابع  2525/2/9ف 2525  

تم تعديل العنوان ,  25255259وفي تاريخ  18959مد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى محمود عبدالعاطى مح -  15

  وصف الـتأشير:   ، دوينه بملك/ عالء محمود عبدالعاطى

تم تعديل العنوان ,  25255259وفي تاريخ  18913مصطفى عبدالرؤوف حسانين مسلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

كوم اسفحت بملك/ مهران زكى مهران وصف الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255259وفي تاريخ  18918محمد حسنى احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

، نزلة دوينه بملك/ حسنى احمد سيد    



 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

تم تعديل العنوان ,  25255259في تاريخ و 18221مصطفى احمدمهنى عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

 1484دع برقم وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه بحرى البلد بملك/ فرغلى سيد محمد عن نشاط حظيره مواشى او

ابوتيج 18221وقيد برقم تابع  2525لسنه    

تم تعديل العنوان ,  25255259وفي تاريخ  18915عبدالرحمن حسين عبدالرحيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

 وصف الـتأشير:   ، نجع زريق بملك/ اسماعيل محمد حسين

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255259وفي تاريخ  12254سامى احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

، العقال البحرى بملك/ احمد محمد على جاهين    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255259وفي تاريخ  12254سامى احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

ودع ، له محل بناحية شارع الجديد المتفرع من شارع الدواوين بملك/ محمد احمد محمد عن نشاط مكتب مقاوالت اعمال متكاملة ا  

12254برقم  / وقيد2519/15في  2149برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255259وفي تاريخ  18914عبدالبصير محمود على حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

 الـتأشير:   ، دوينة بملك/ كمال فاروق ابراهيم

تعديل العنوان , وصف  تم 25255259وفي تاريخ  18910نجوى شوقى رزق الله حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 الـتأشير:   ، شارع الحريه بملك/ شنودة وديع جريس

تم تعديل العنوان , وصف  25255259وفي تاريخ  18912ياسمين عبدالله على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

 الـتأشير:   ، نجوع المعادى بملك/ مظهر عبدالظاهر على محمد

تم تعديل العنوان ,  25255259وفي تاريخ  18221عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى احمدمهنى  -  25

  وصف الـتأشير:   ، بحرى البلد بملك/ فرغلى سيد محمد

تم تعديل العنوان ,  25255259وفي تاريخ  18221مصطفى احمدمهنى عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

ع برقم الـتأشير:   ، له محل بناحيه شارع مصطفى مشرفه بملك/ كمال ابراهيم خلف عن نشاط توزيع سجاير وادخنه اودوصف 

ابوتيج 18221برقم قيد  2525لسنه  201  

تم تعديل العنوان , وصف  25255259وفي تاريخ  18911محمد صالح خلف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

، الدوير بملك/ ماهر عبدالسميع على الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255259وفي تاريخ  18912محمد ابراهيم محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

 الـتأشير:   ، شارع النادى الرياضى بملك/ ابراهيم محمد سيد

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  18922ه برقم    عبدالناصر عبدالرؤوف حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  29

 وصف الـتأشير:   ، الشناينه بملك/ حازم عبدالرؤوف حامد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18929احمد عبدالعال سمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

مد عبدالعليمبملك/ محمد اح -الـتأشير:   ، باقور   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18922ادهم محمد صديق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

بملك/محمد صديق محمد مناع-الـتأشير:   ، دوينه  

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255215وفي تاريخ  18925زينب يونس محمد يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

 الـتأشير:   ، االقادمه بملك/ ابراهيم محمود مصطفى

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18935محمد على عبدالرازق حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

 الـتأشير:   ، غرب السكه الحديد بملك/ على عبدالرازق حسن



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18923ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود سيد احمد محمود ، تاج -  34

 الـتأشير:   ، نزلة باقور بملك/ سيد احمد محمود سليمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18921مرعى حسن حسين صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

عمرو مرعى حسن الـتأشير:   ، دوينه بملك/  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18928ايمن عبدالمعطى محمد مكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

 الـتأشير:   ، دوينة بملك/ عبدالمعطى محمد مكى

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18924شعبان عبدالحارث شاكر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

بملك/ حسنى عبدالحارث شاكر -الـتأشير:   ، الدوير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18922عمرو مرعى خليفه سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

بملك/ مرعى خليفه سيد-الـتأشير:   ، دوينه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18912رد ،  سبق قيده برقم    عماد محمد على عبدالمنعم ، تاجر ف -  39

 الـتأشير:   ، شارع اسيوط/سوهاج قبلى بملك/ سعد موسى سيد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  18920عزت فوزى محمد نصيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

يه بملك/ محمود على حسنالـتأشير:   ، العتمان  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  18932سيف قطب عبدالفتاح عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

 الـتأشير:   ، شارع ابوبكر الصديق بملك/ ننه بكار بكار بيومى

تم تعديل العنوان , وصف  25255211ي تاريخ وف 18931عالء محمد كامل عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

 الـتأشير:   ، اوالد الياس بملك/ عصام محمد كامل عطيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  18933عمر محروص فرغلى عمرو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

 الـتأشير:   ، نزلة دوينه بملك/ سيد محروص فرغلى عمرو

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  2254سمير نظمى حنا ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

بناحية نجع زريق بملك/ احمد محمد احمد عبدالرحمن عن نشاط  2559/2/2بتاريخ  921الـتأشير:   ، الغاء القيد المودع برقم 

الستغناء عنهابوتيج وذلك ل 2254صيدليه والمقيد برقم تابع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  18932خالد عبدالرازق محمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

 الـتأشير:   ، شارع الشيخ عتمان بملك/ بهيه محمود مهران

تم تعديل العنوان , وصف  21125255وفي تاريخ  18932محمد جمال حسنى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

 الـتأشير:   ، تقسيم قطب بيوض بملك/ احمد جمال حسنى

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  13533عصام محمد كامل عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

  الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك / صالح محمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  18934احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عادل حماده -  48

 الـتأشير:   ، كيمان سعيد شرق بملك/ محمد عبدالحميد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  18938عبدالحفيظ احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

  الـتأشير:   ، اوالد الياس بملك/ الحاظ جبارة محمد

وان , وصف تم تعديل العن 25255211وفي تاريخ  18930سالمه صديق سالمه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

 الـتأشير:   ، شارع الشيخ عبدالله بملك/ جابر محمد محمود حسانين



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18942حلميه محمود محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 الـتأشير:   ، الشيخ عثمان بملك/ محمد احمد خليفه احمد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  18941، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    على محمد هاشم محمد  -  52

، دوينه بملك/ هاشم محمد هاشم محمد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12500مؤمن عمر احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

اودع برقم  يسى اخر بناحية العقال البحرى بملك/ فوزى احمد موسى عن نشاط محل بقاله بالقطاعىالـتأشير:   ، افتتاح محل رئ

12500وقيد برقم تابع  2525/2/12في  1012  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18945على عبدالظاهر على محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

بملك/ احمد رشدى احمد عبدالله الـتأشير:   ، الدوير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12500مؤمن عمر احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

 الـتأشير:   ، العقال البحرى بملك/ فوزى احمد موسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12500مؤمن عمر احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

دع برقم الـتأشير:   ، له محل بناحية شارع خلف المعهد االزهرى بملك/ محمود عباس مرسى عن نشاط تعبئة مواد غذائيه يدويه او

ابوتيج 12500وقيد برقم  2519/2/3في  280  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212اريخ وفي ت 18943رامز رشاد عياد مكارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

  الـتأشير:   ، شارع الحريه بملك/ رشاد عياد مكارى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18944جهاد صالح محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

شمالـتأشير:   ، شارع اسيوط سوهاج قبلى بملك/ صالح عبدالرحمن ها  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18939سيد محمد عبدالعزيز على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

 الـتأشير:   ، الهماميه بملك/ محمد عبدالعزيز على

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255212وفي تاريخ  18940احمد جادالكريم حسين رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

 الـتأشير:   ، نجع الجزيرة بملك/ محمد ابوزيد دياب

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18942محمد دخيل محمد ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

 الـتأشير:   ، االقادمه بملك/ دخيل محمد ابوزيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18905بق قيده برقم    اسامه مكرم عويضه حنا ، تاجر فرد ،  س -  62

  الـتأشير:   ، شارع شنودة بملك/ سحر سعد بهنان بسنتى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255213وفي تاريخ  18902احمد محمد على جابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

صطفى مصطفى محمودبملك/ خلف م -، المسعودى     

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18292محمد محمد مسعود ابوعزيزه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

برقم ايداع  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيس اخر بناحيه قاو النواوره بملك/ خليفه مرشد كامل عن نشاط تعبئه مواد غذائيه يدوى

18292برقم قيد تابع  5252لسنه  1042   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  8880احمد راشد عبدالعال فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

تشقه بالدور االرضى وذلك عن نشاط مقاوال -شارع عبدالعزيز عيسى المنطقه التاسعه  23الـتأشير:   ، افتتاح فرع جديد بناحيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18948حسن مهدى محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ محمد حنفى زين العابدين



 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

لعنوان , تم تعديل ا 25255213وفي تاريخ  18942حمادة احمد حمدالله محمد حمدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

بملك/ احمد محمد جابر بخيت -وصف الـتأشير:   ، شارع مدرسه التجارة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18901صابر نصر الدين طه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

  الـتأشير:   ، البارود الغربى بملك / مجدى شوقى جابر فرغلى

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  18949معبود محمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عزيزة عبدال -  69

 وصف الـتأشير:   ، كردوس بملك/ احمد عبدالمعبود محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18903بهاء عدلى جاب الله فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

لـتأشير:   ، الدوير بملك/ رامى عدلى جاب اللها  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18938عبدالحفيظ احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

  الـتأشير:   ، اوالد الياس بملك/ الحاظ جباره محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18292ه برقم    محمد محمد مسعود ابوعزيزه ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  72

 الـتأشير:   ، قاو النواوره بملك/ خليفه مرشد كامل

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18292محمد محمد مسعود ابوعزيزه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

ابوتيج اودع  18292ه بملك/ خليفه مرشد كامل عن نشاط مقاوالت اعمال متكامله برقم قيد الـتأشير:   ، له محل بناحيه قاو النواور

2525لسنه  1431برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  18938عبدالحفيظ احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

 1033م اس بملك/ الحاظ جبارة محمد وذلك عن نشاط مخزن مواد غذائيه اودع برقالـتأشير:   ، افتتاح فرع جديد بناحيه اوالد الي

18938وقيد برقم تابع  2525لسنه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18900اسالم احمد محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

محمدبملك/ احمد عبدالعاطى  -الـتأشير:   ، دوينه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18904حسين عثمان محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

طريق اسيوط سوهاج بملك / عثمان محمد حسين -الـتأشير:   ، الفليو   

تم تعديل العنوان , وصف  55212252وفي تاريخ  18902احمد عبدالعاطى محمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

بملك/ محمود عبدالعاطى محمد مسعود-الـتأشير:   ، دوينه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18925احمد عباس حسانين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

 الـتأشير:   ، شارع الجيش بملك/ عزت كامل مرسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18909محمد حسين فؤاد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

بملك/ محمد فؤاد حسين فرغلى -الـتأشير:   ، الزرابى   

, وصف تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  18908احمد حمدى محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

 الـتأشير:   ، الفليو بملك/ حمدى محمود محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18902محمود حنفى ابوضيف محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

بملك/ حنفى ابوضيف محمود -الـتأشير:   ، البربا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  18924برقم    عنتر حماده السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  82

 الـتأشير:   ، نجوع المعادى بملك/ عادل عباس السيد



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  18923عبدالمجيد عارف احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

ان احمد رفاعىالـتأشير:   ، غرب السكه الحديد بملك/ رمض  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255218وفي تاريخ  18920كميله جبره خليل حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

، شارع بيوض بملك/ عاشور فرغلى الدسوقى    

ديل العنوان , وصف تم تع 25255218وفي تاريخ  18921رزق سيد شعبان محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

 الـتأشير:   ، شارع النيل بملك/ مصطفى سيد شعبان

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  18922ماهر عدلى شنوده ملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

 الـتأشير:   ، اوالد الياس بملك/ وجيه ملك نظير

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  18929سبق قيده برقم    حسن عيسى محمد متولى ، تاجر فرد ،   -  87

 الـتأشير:   ، الفليو بملك/ عيسى محمد متولى

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  18922شعبان حماد حسين حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ حسين حماد حسين

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  18922عبدالمنعم حسن عبدالبارى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

 وصف الـتأشير:   ، نجع زريق بملك/ محمد جالل قناوى

العنوان , وصف  تم تعديل 25255218وفي تاريخ  18928جميل مصطفى عبدالخالق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

 الـتأشير:   ، طريق اسيوط سوهاج حوض مصطفي بك بملك/ عماد محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18922عبدالجواد كمال عالم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

 الـتأشير:   ، كيمان سعيد بملك/ عبدالهادى كمال عالم احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18984عبدالمعطى عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    على  -  92

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ عبدالمعطى عبدالله محمد

وصف  تم تعديل العنوان , 25255212وفي تاريخ  18980وليد شعبان مدكور اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ نادى ذكريا بيومى مدكور

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18982عبدالمهيمن احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

 الـتأشير:   ، باقور بملك/ نصر سيد مجلى على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18921قيده برقم     هانى زاهى غبريال روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق -  95

 الـتأشير:   ، كيمان سعيد شرق بملك/ زاهى غبريال روفائيل

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18925طارق محمد عبدربه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

مر محمد عبدربه عبدالعالالـتأشير:   ، الدوير بملك/ ع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18983احمد ممدوح طاهر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ ممدوح طاهر احمد

تم تعديل العنوان , وصف  55212252وفي تاريخ  18982عربى عبدالغنى ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

 الـتأشير:   ، دوينة بملك/ عبدالغنى ابراهيم محمود

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  18988سيد ناجح محمد جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

، دوينه بملك/ ناجح محمد جوده    



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  12253، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سهير كمال ابوالحارث عواجه  -  100

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ كمال ابوالحارث عواجه

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  18923صابر عبدالصبور صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

تأشير:   ، دوينه بملك/ عيد عبدالصبور صابر احمدوصف الـ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18989هيثم محمود على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

 الـتأشير:   ، الشناينه بملك/ محمد محمود على محمد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  18981ده برقم    نادى عبدالسميع شحاته مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  103

  وصف الـتأشير:   ، الباليزه بملك/ صابر عبدالرسول محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  18982مختار فتحى احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

علىالـتأشير:   ، نزلة دوينه بملك/ فتحى احمد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  10882اسماعيل حامد بخيت حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

 الـتأشير:   ، يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله الدوير بجوار الجمعيه الشرعيه بملك/ مصطفي احمد عكاشه

تم تعديل العنوان ,  25255219وفي تاريخ  18924د ،  سبق قيده برقم    عال عبدالرحيم عبدالاله مرسى ، تاجر فر -  106

الجزيره البحريه بملك/ حسن عبدالعليم محمد -وصف الـتأشير:   ، جزيرة البدارى   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255219وفي تاريخ  18922سيد على سليم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

، الدوير بملك/ احمد محمد سليم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255219وفي تاريخ  18928محمد محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

تأشير:   ، دكران بملك/ هانى احمد عبدالالهالـ  

تم تعديل العنوان ,  25255219وفي تاريخ  18920محمد صالح الدين على السمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

طريق اسيوط الغنايم بملك/ صالح الدين على السمان -وصف الـتأشير:   ، دكران   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18995تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     حمدى محمد ابوالمجد احمد ، -  110

 الـتأشير:   ، العقال البحرى بملك/ محمد ابوالمجد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18990هبه برعى رى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

بملك/عادل محمد محمد -ر الـتأشير:   ، باقو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18992مؤمن حلمى هاشم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

  الـتأشير:   ، قاو النواورة بملك/ هاشم حلمى هاشم

تم تعديل العنوان , وصف  52232525وفي تاريخ  18991على محمد على غندور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

بملك / عاطف ابوالقاسم محمد-الـتأشير:   ، الباليزة  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18992عاطف عامر هاللى عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

 الـتأشير:   ، شارع النيل بملك/ ياسين عبدالفتاح محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18929حمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    وائل رفعت ا -  115

 الـتأشير:   ، شارع اوالد سليمان بملك/ احمد رفعت احمد عطيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18993محمد خلف عبدالمحسن بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

 الـتأشير:   ، نزلة باقور بملك/ خلف عبدالمحسن بخيت



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18998اندرو مرزوق عيسى مهنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

 الـتأشير:   ، الدوير بملك/ مرزوق عيسى مهنى

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  18992يده برقم    خالد عبدالباسط عبدالحميد عطا ، تاجر فرد ،  سبق ق -  118

بملك/ عبدالباسط عبدالحميد عطا -تل زايد -وصف الـتأشير:   ، العقال البحرى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  18994احمد حسين احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

اميس بملك/ محى الدين سيد احمدالـتأشير:   ، النو  

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  18922محمد عبدالحفيظ محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

طريق اسيوط سوهاج  بملك/ عبدالحفيظ محمد مصطفى -وصف الـتأشير:   ، النخيله   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  18922سبق قيده برقم      محمد عبدالحفيظ محمد مصطفى ، تاجر فرد ، -  121

يف وقيد وصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحيه المسعودى بملك/ جمال عبدالحميد يونس عن نشاط محل بيع زيوت وطلمبة رص

2525/1/14واغلق في  2552/8/1وافتتح في  2825برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  18922اجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبدالحفيظ محمد مصطفى ، ت -  122

م وقيد برقم وصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحية النخيله بملك/ عبدالحفيظ محمد مصطفى عن نشاط مكتب توريد زيوت وشحو

2525/1/14واغلق في  2552/8/1وافتتح في  2825تابع ل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12552وى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منى رأفت فوزى ببا -  123

بملك/مجدى بدير سيدين -الـتأشير:   ، الدوير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  18999زينب شحاته مدنى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

ر بملك/ محمود شحاته مدنىالـتأشير:   ، نزلة باقو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  18225محمد زكريا عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ عبدالعال زكريا عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصف  25255224تاريخ  وفي 18225محمد زكريا عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

سيارات  سوهاج بحرى بملك/ سمير عبدالعال قايد حمد عن نشاط محل بيع قطع غيار -الـتأشير:   ، له محل بناحية شارع اسيوط 

18225وقيد برقم  2525/8/14في  1299اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  55812مدحت زاهى عزيز عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

بملك/نرمين زاخر ملطى ابراهيم -الـتأشير:   ، الدوير  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12552احمد عاطف سيد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

 الـتأشير:   ، دوينة بملك/ محمد درويش سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12554مهران توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     على حسن -  129

بملك/حسن مهران توفيق-الـتأشير:   ، دوينه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  18225محمد زكريا عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

ار سيارات وتوك افتتاح محل رئيسى اخر بناحية دوينه بملك/ عبدالعال زكريا عبدالعال عن نشاط مكتب توريد قطع غي الـتأشير:   ،

18225وقيد برقم تابع  2525/2/24في  1231توك اودع برقم   

, وصف  تم تعديل العنوان 25255224وفي تاريخ  12553حسن مصطفى يحيى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

 الـتأشير:   ، شارع القيساريه بملك/ يسرى مصطفى يحى حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12555مدنى شحاته مدنى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

بملك/محمود شحاته مدنى -بحرى البلد -الـتأشير:   ، نزله باقور   



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12422لى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم جمال احمد فو -  133

اسيوط بجعله )فلكس ميديا للدعاية  119222والمقيد برقم  2525لسنه 0230الـتأشير:   ، توضح السمه التجارية للقيد المودع برقم 

 واالعالن(

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12552سبق قيده برقم     عبدالاله شحاته محمد عقيلي ، تاجر فرد ،  -  134

 الـتأشير:   ، الباليزة بملك / عقيلى شحاته محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12559امانى انور امين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

حسين ابراهيم الـتأشير:   ، البربا بملك/ انور امين  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12551زغلول ثابت متى غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

 الـتأشير:   ، شارع العمده بملك/ محمد عبدالعال حسنين

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12550احمد محمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

 الـتأشير:   ، دوينة بملك/ محمد على محمد سليم

وصف تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  12515محمد ذكريا محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

 الـتأشير:   ، بنى سميع بملك/ ذكريا محمد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12525انور منسى عطيه مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

سوهاج بحرى بملك/ سماح جميل كامل حنا -الـتأشير:   ، شارع عبدالعال فهمى متفرع من اسيوط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12522محمد على عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مروه -  140

بملك/ جمال محمد على -الـتأشير:   ، العقال البحرى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12521مينا خلف بباوى منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

  الـتأشير:   ، شارع الحائط البحرى بملك/ عالء خلف بباوى

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12514خالد صالح خلف مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

 الـتأشير:   ، غرب السكه الحديد بملك/ ابراهيم محمد عبدالرحيم محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12512اجر فرد ،  سبق قيده برقم    رشا رشاد اسكندس بشاى ، ت -  143

 الـتأشير:   ، شارع على فهمى بملك/ لنده فهمى اسحق

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12510على خليل عبدالحليم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

بملك/ رسميه حسن عبدالله-الحائط البحرى  الـتأشير:   ، شارع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12512سيد محروص فرغلى عمرو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

بملك/عمر محروص فرغلى عمرو-الـتأشير:   ، دوينه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  11125عصام عادل نخله اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

بملك/ عادل نخله اسكندر رزق الله-الـتأشير:   ، دوينه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12518عبدالساتر على هريدى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ عبدالله على هريدى

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12512صابر فاروق فؤاد فهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

 الـتأشير:   ، شارع الجالء بجوار المحكمه بملك/ ممدوح فاروق فؤاد فهيم

م تعديل العنوان , وصف ت 25255220وفي تاريخ  12513شرين محمود محمد صبيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

 الـتأشير:   ، منشأة العقال بملك/ يوسف احمد يوسف



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  12519صابر كامل تونى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

بملك/شحاته احمد ابراهيم -الـتأشير:   ، الباليزة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12522فرد ،  سبق قيده برقم     محمد عمر سيد محمد ، تاجر -  151

بملك/سيد محمد اسماعيل -الـتأشير:   ، االقادمه   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255222وفي تاريخ  12528محمد سيد احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

د سيدبملك/سيد احم-، دوينه    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  12522عشرى عبدالحكيم حسان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

  وصف الـتأشير:   ، بنى فيز بملك/ شربينى عبدالحكيم حسان

تم تعديل العنوان , وصف  22252552وفي تاريخ  12524ايمن نبيل ابادير عبدالمالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ نبيل ابادير عبدالمالك

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12523ليلى رفعت حكيم بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

بملك/خلف فتح الله جرس-الـتأشير:   ، دوينه  

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  12520ارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ياسمين عبدالنبى حسين عبدالب -  156

 وصف الـتأشير:   ، العقال القبلى بملك/ نفيسه محمود السيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  12532مصطفى خالد محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

بملك/ احمد عاطف عبدالعال -شارع مجلس المدينهالـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  12538مريم جميل حبيب ابوسيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

 الـتأشير:   ، طريق اسيوط سوهاج قبلى بملك/ احالم عايد روبيل

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  12533بق قيده برقم    صابرين فتحى حمايه احمد ، تاجر فرد ،  س -  159

 الـتأشير:   ، كوم سعده بملك/ سامى سيد محمود سيد

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  10322عبدالناصر عمران محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

ى قيد برقم تابع بملك/مريم احمد البدوى عن نشاط حظيرة لتربيه المواش-اخر بناحيه الدوير وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى 

2525/2/28فى  1228والمودع برقم  10322  

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  12531جمهوريه فتحى  راضى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

رجب عمران محمدبملك/-وصف الـتأشير:   ، دوينه  

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  10322عبدالناصر عمران محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

بملك/مريم احمد البدوى ابراهيم -وصف الـتأشير:   ، الدوير   

تم تعديل العنوان ,  25255228تاريخ وفي  10322عبدالناصر عمران محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

اودع  10322بملك/ مريم احمد البدوى عن نشاط محل لبيع مستلزمات دواجن قيد برقم  -وصف الـتأشير:   ، له محل بناحيه الدوير 

2512لسنه 1252برقم   

تعديل العنوان , وصف تم  25255228وفي تاريخ  12530ناصر نفادى احمد ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

 الـتأشير:   ، شارع الشيخ عبدالله بملك/ محمد خالد محمد

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  12529صابرين سيد عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

بملك/عصام كامل حسانين -وصف الـتأشير:   ، منشأه الكوم االحمر  



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  12534حبين محمد سيد عزوز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

  الـتأشير:   ، دوينه بملك/ محمد سيد عزوز

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  12535سيد محمود صالح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

أشير:   ، دوينه بملك / اشرف نصر محمدالـت   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  12532حماده صابر فرغلى عمرو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

  الـتأشير:   ، دوينه بملك/ حمدى صابر فرغلى

تم تعديل العنوان , وصف  25255235تاريخ  وفي 12532عماد حمدى ثابت محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

 الـتأشير:   ، باقور بملك/ حمدى ثابت محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  12539السيد بخيت سيد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

بملك/ حسين محمد حماد محمد -الـتأشير:   ، كردوس   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  1385محمود على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عبد الباسط -  171

 الـتأشير:   ، يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ محمود رمضان عبدالعال

ان , وصف تم تعديل العنو 25255235وفي تاريخ  2991هناء محمد احمد زناتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

بناحية حوض الجزف بملك/ وحيد مختار على محمد عن نشاط حظيرة  2525لسنة  355الـتأشير:   ، تم الغاء القيد المودع برقم 

 مواشى لترك النشاط واالستغناء عنه

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255235وفي تاريخ  12842عالء ابوغدير راتب شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

   الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه المطيعه بملك/ ابوغدير راتب شحاته عن نشاط حظيرة مواشى

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  12541ليلى حسين محمود حسن فصاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

بملك/ احمد عبدالحميد محمود-وصف الـتأشير:   ، شارع الحايزمن شارع الحريه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12544محمد جمال محمد بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

 الـتأشير:   ، شارع اسيوط سوهاج بملك/ عادل عبدالرازق جادالله

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  12545   احمد محمد عبدالعال ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  176

  وصف الـتأشير:   ، الهماميه بملك / زمزم عروس حماد حماد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255231وفي تاريخ  10820محمد سيد همام سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

عبدالعال بملك/ على عالم محمد -، البارود الشرقى      

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255231وفي تاريخ  10820محمد سيد همام سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

 2512/11/14فى  2222، له محل بناحيه البارود الشرقى بملك /سيد همام سيد عن نشاط مكتب توزيع مواد غذائيه اودع برقم   

10820وقيد برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12548كمال فاروق ابراهيم بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

 الـتأشير:   ، دوينه بملك/ عبدالبصير محمود على

, وصف تم تعديل العنوان  25255231وفي تاريخ  12542محمود حموده ذكى حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

 الـتأشير:   ، شارع النيل بملك/ كريمه عبدالحميد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12542اسماء حفنى اسماعيل ريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

بملك/ همام محمد همام -الكوم االحمر -الـتأشير:   ، النخيله   



 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

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12543زيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عمر رشوان زيدان عبدالع -  182

 الـتأشير:   ، الهماميه بملك/ شربات حفنى احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12542احمد صابر انور ابن دردير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

بملك/ سالم محمد عبدالحليم-وير الـتأشير:   ، الد  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255231وفي تاريخ  10820محمد سيد همام سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

 االلى على ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه البارود الشرقى بملك/ على عالم محمد عبدالعال عن نشاط عرض مصنفات الحاسب  

10820برقم تابع  2525لسنه  1819اجهزة البالى اسيشن فيما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمة اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12540ابراهيم خلف مرسى فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

خلف مرسى الـتأشير:   ، نزله باقور بملك/ جمال  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  18584مصطفى محمود محمد شلتوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله )محل بقاله(

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  13851،  سبق قيده برقم   رائد ثابت ناصر محمد ، تاجر فرد  -  2

 يعدل النشاط بجعله مكتب نقل بضائع على عرباته وعربات الغير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  18932محمد جمال حسنى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

جعله مكتب توريد اكسسوار محموليعدل النشاط ب  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  12925احمد سيد حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 يعدل النشاط بجعله محل بيع حدايد وبويات بالجمله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  10024ممتاز عزام منصور ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

يضاف الى النشاط )دخول مزادات(   

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  10322عبدالناصر عمران محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

ير:  يعدل النشاط بجعله محل بيع مستلزمات دواجنالتأش  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  18991على محمد على غندور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 يعدل النشاط بجعله مكتب توريد ادوات صحيه وسباكه

تم تعديل النشاط , وصف 25255228وفي تاريخ  18222ده برقم   حسام عبدالرحيم اسماعيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قي -  8

 التأشير:  يعدل النشاط بجعله مكتب مقاوالت اعمال متكامله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255235وفي تاريخ  12889محمد على فرغلى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

هبيهيعدل النشاط بجعله محل بيع مصوغات ذ  


