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بدالرحمنتشكيل منتجات ورقيه وبالستيكيه ، بجهة : قلفاو نجع النوارى خلف مطحن صبحى لبيب بملك احالم احمد حافظ ع  

عن حظيره  27204برقم  25255215 ، قيد فى 055550555نصر محمد عبداللطيف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : ادفا بجوار مدرسه نجع الجزار بملك/محمد نصر محمد

عن مكتب  27242برقم  25255215، قيد فى  1555550555ماجى بهجت ماهر سوريال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

لكمبيوتر رع ترعه باجا الغربى بجوار اى كيك للحلويات والشاذلى تولز لشارع ابناء الشاذلى من شا 25هندسى ومقاوالت ، بجهة : 

 بملك/ بهحت ماهر سوريال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن مغسله  27221برقم  25255211، قيد فى  155550555ناصر حافظ عبدالمولى صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 سيارات ، بجهة : البياضيه بجوار مسجد ال البيت البياضيه بالناظر ملك/ناصر حافظ عبدالمولى صديق

عن بيع خضار  27757برقم  25255212، قيد فى  550555455محمد محمود عباس عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

شارع عبدالحليم محمود شارع الشريف من شارع النصر بملك/جمال محمود البدرى10وفاكهه ، بجهة :   

عن بيع مجمدات  27712برقم  25255212، قيد فى  125550555مصطفى انور محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

شارع النبوى المهندس بجوار هايبر زادك بملك/ محمود كمال جمعه خليفه 20ة : بانواعها ، بجه  

عن مكتب  27718برقم  25255212، قيد فى  1555550555عبدالرحيم احمد محمد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

مد سجد العمده بملك/ فاطمه ابواليزيد احمقاوالت عموميه ، بجهة : سعدالله شارع متفرع من شارع سعدالله العمومى بجوار م

 عبدالله

عن حظيره  27713برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد محمود عبدالفتاح محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : ونينه الشرقيه خلف بنزينه جمال مقلد ملك/كريم اشرف احمد عبدالفتاح

عن بيع مواد  27707برقم  25255217، قيد فى  055550555دالحليم رمضان هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عب -  54

 غذائيه بالجمله ، بجهة : شارع ترعه نجع حمادى بجوار مكتب التموين بملك/نصره كمال على عثمان

عن  27787برقم  25255217، قيد فى  5155555055مينا عبدالمسيح شحاته عبدالمسيح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مكتب مقاوالت عموميه ، بجهة : عزبه نظيف السمطا بملك/ عبدالمسيح شحاته عبدالمسيح سمعان

عن مكتب  27785برقم  25255217، قيد فى  1555550555رامى فوزى نجيب واصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

شارع احمد بدوى متفرع من شارع 03مبانى وصرف اادوات كهربائيه( ، بجهة : مقاوالت عموميه وتوريدات عامه)مستلزمات 

 المخبز االلى بملك/مينا فوزى نجيب واصف

عن حظيره  27720برقم  25255212، قيد فى  055550555جمال بخيت ابراهيم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

الصرف الصحى بملك/ فايقه بخيت جاداللهتربيه وبيع مواشى ، بجهة : اوالد غريب بجوار شبكه   

عن حظيره تربيه  27723برقم  25255212، قيد فى  055550555طلعت محمد عبدالله السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 وبيع مواشى ، بجهة : اوالد نصير بجوار المدرسه االبتدائيه باوالد نصير بملك/ محمد عبدالله السيد

عن حظيره بيع و  22552برقم  25255217، قيد فى  855550555احمد رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسماء محمد -  59

 تربيه مواشى ، بجهة : بجوار مسجد اسماعيل امين بالمحامده القبليه بملك/ حمدى جمال رياض محمد

عن حظيره تربيه  22550برقم  52172525، قيد فى  055550555نورا حمدى صابر بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 وبيع مواشى ، بجهة : المحامده قبلى الطاحونه البحريه المحامده البحريه ملك/لدهم مزيد محمد مزيد

عن  22534برقم  25255223، قيد فى  055550555احمد عبدالصبور محمد عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

بدالرحمن ة : بجوار مسجد الضباعه طريق بنى منصور عرابه ابيدوس ملك/امينه عبدالحليم عحظيره تربيه وبيع مواشى ، بجه

 محمد

عن مكتب مقاوالت  24880برقم  25255220، قيد فى  155550555محمد محمود السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

بملك/احمد السيد محمد السيد نقل مواد بترولية ، بجهة : شارع المخبز االلى خلف برج المهندسين  

عن مكتب مقاوالت  24880برقم  25255220، قيد فى  155550555محمد محمود السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

نشاطه  نقل مواد بترولية ، بجهة : له محل بناحيه اول شارع المخبز االلى خلف برج المهندسين بملك احمد السيد محمد السيد و

ه مشروبات ساخنهبوفي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن مكتب مقاوالت  24880برقم  25255220، قيد فى  155550555محمد محمود السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

اطه  نقل مواد بترولية ، بجهة : له محل بناحيه شارع نور االسالم من شارع التحرير بملك احمد رفعت محمد صديق مقلد ونش

دا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت (دعايه واعالن )فيما ع  

عن ترزى عربى ،  22153برقم  25255235، قيد فى  125550555ربيع محمود عثمان عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بجهة : شارع الشيبانى بجوار مسجد الخولى بملك/على عبدالحميد السيد على

عن حظيره  22127برقم  25255231، قيد فى  055550555، رأس ماله ،  احمد قدرى عبدالجواد محمود  ، تاجر فرد  -  66

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بلصفورة بجوار مسجد التوبه ملك/محمد السيد عبد الجواد

عن بقاله ، بجهة :  27253برقم  25255254، قيد فى  125550555محمد احمد شحاته حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

نجار العزبه الجديده بملك/سيده حسين محمد حسيننجع ال  

عن مدشه غالل ،  27232برقم  25255257، قيد فى  05550555هيثم فوزى على حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجهة : البياضيه بالناظر بجوار محول الكهرباء بملك/شيماء فوزى على حسانين

عن حظيره  27201برقم  25255215، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   صفيه عبدالستار عثمان محمد  ، -  69

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : المحامده بجوار مسجد عثمان بن عفان المحامده البحريه بملك/ابراهيم عبدالسميع محمد

عن بقاله  27273برقم  55211252، قيد فى  155550555ايمن عبدالعال ادريس احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 بالتجزئه ، بجهة : اوالد حمزه نجع اوالد على بجوار الصرف الصحى باوالد حمزه بملك/عبدالنافع جابرابوالوفا

عن حظيره  27271برقم  25255211، قيد فى  055550555على محمود عبدالعزيز مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

ة : اوالد نصير نجع الجمل بملك/محمود عبدالعزيز مصطفىبيع و تربيه مواشى ، بجه  

عن حظيره بيع  27278برقم  25255212، قيد فى  055550555ناديه موسى محمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 وتربيه مواشى ، بجهة : الدويرات بجوار البنزيه بالدويرات ملك/هناء السيد عبدالرحيم عيسى

عن  27712برقم  25255212، قيد فى  155550555ر على محمد على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سيف النص -  73

 بقالــــه ، بجهة : بجوار المسجد الكبير العنبريه بملك/احمد سيف النصر على محمد

عن بقاله ،  27721برقم  25255213، قيد فى  125550555بهجت يوسف شوقى عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 بجهة : كوم اشكيلو بجوار صيدلية طلعت بملك يوسف شوقى عبداللطيف

عن حظيره تربية  27722برقم  25255213، قيد فى  055550555احمد حماده احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

حمود احمد محمد ابراهيموبيع مواشى ، بجهة : اوالد حمزه جزيره اوالد حمزه بجوار مسجد الرحمن ملك/م  

عن ثالجه بيع  82323برقم  25255217، قيد فى  1555550555مؤمن احمد حامد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 مواد غذائيه ، بجهة : شارع مصنع الزيوت مدينه ناصر بملك/احمد حامد عبدالعال مهران

عن ثالجه بيع  82323برقم  25255217، قيد فى  1555550555أس ماله ،  مؤمن احمد حامد عبدالعال  ، تاجر فرد ، ر -  77

وقيد تابع  3708مواد غذائيه ، بجهة : شارع اخميم امام مبنى مديريه االصالح الزراعى ملك مديريه االصالح الزراعى ادوع برقم 

 ونشاطه جزاره

عن ثالجه بيع  82323برقم  25255217، قيد فى  1555550555مؤمن احمد حامد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

ممواد غذائيه ، بجهة : مدينة ناصر شارع مصنع الببسى كوال بملك احمد حامد عبدالعال ونشاطه محل جزاره وتوريدات لحو  

عن ثالجه بيع  82323برقم  25255217، قيد فى  1555550555فرد ، رأس ماله ،  مؤمن احمد حامد عبدالعال  ، تاجر  -  79

بمحالت الجمعيه التعاونيه العامه لالصالح الزراعى شارع اخميم سوهاج مدينه ناصر ملك  2مواد غذائيه ، بجهة : محل رقم

 الجمعيه التعاونيه العامه لالصالح الزارعى ونشاطه  بيع وتجهيز ماكوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن مستحضرات  27787برقم  25255217، قيد فى  1555550555مل ابو بكر هاشم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  80

حاليا برج مبارك بملك/ ورثه المرحوم محمود على محمد مبارك 17سابقا ورقم  20تجميل ، بجهة : شارع الجمهوريه رقم   

عن تجاره االدوات  27777برقم  25255212، قيد فى  155550555،  رجب محمد فراج عالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  81

 الكهربائيه ، بجهة : البواريك بجوار المسجد الكبير بملك /محمد فراج عالوى

عن بيع  22577برقم  25255228، قيد فى  125550555محمود ابوالقاسم السيد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

: شارع العضاضه بجوار صيدليه د/ريمون قلفاو ملك/محمد ناصر محمد علىاكسسوار محمول ، بجهة   

عن حظيره تربيه  27777برقم  25255212، قيد فى  055550555حسين محمد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار مسجد الحق شرق البلد بملك/ فوزيه زكى ابوالحسن

عن مخبز  22554برقم  25255217، قيد فى  155550555هيام نصر الدين سالمان ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

براهيم افرنجى النتاج الفينو والمخمبوزات )دقيق حر غير مدعم( ، بجهة : الزوك بجوار الموقف بالزوك الشرقيه ملك/اشرف ا

 مسعود فرج

عن بقالـــه ،  22535برقم  25255223، قيد فى  1555550555ين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد تاج الدين توفيق حس -  85

 بجهة : الشيخ مرزوق شارع النقطه بجوار مقام الشيخ مرزوق بملك/ ناديه شاكر عبدالرحيم

عن بقالـــه ،  22504برقم  25255220، قيد فى  255550555زيدان سبع مطاوع حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

( شارع المخبز االلى بملك/ ابوالفضل حافظ ابوالفضل2عمارات التعاونيات محل رقم ) 3بجهة :   

عن بيع مواد  77408برقم  25255220، قيد فى  4555550555محمد خطاب محمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

فولى ه احمد ضيف الله االعداديه بنين امتداد شارع التحرير بملك/ ابوزيد البجوار مدرس 7غذائيه ، بجهة : قلفاو حوض الناحيه رقم 

 عبدالله

عن بيع مواد  77408برقم  25255220، قيد فى  4555550555محمد خطاب محمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 غذائيه ، بجهة : كان له محل بقلفاو و شطب لترك التجاره

عن بيع مواد  77408برقم  25255220، قيد فى  4555550555د مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد خطاب محم -  89

لك/وائل غذائيه ، بجهة : ** له محل بناحيه شارع االمام الترمذى المتفرع من شارع محمد فريد امام فيال المنياوى مدينه ناصر بم

 فولى احمد حسن ونشاطه بيع وتجميد)لحوم وطيور(

عن حظيره تربيه و  22524برقم  25255228، قيد فى  055550555حمد محمد هاشم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  90

 بيع مواشى ، بجهة : اوالد نصير بجوار المدرسه االبتدائيه بملك/ يوسف نور الدين السكرى

عن مكتب  22151برقم  25255235ى ، قيد ف 1555550555نهله محمود محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

تل توريدات وتوكيالت تجاريه ) مواد غذائيه( ، بجهة : بجوار مدرسه الشرق الخاصه شارع المنياوى المتفرع من شارع المش

 بملك/احمد فوزى السيد

عن مالبس  22158برقم  25255235، قيد فى  215550555عطيات حماده احمد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

شارع عبدالمحسن ابوحجى شارع اسيوط سوهاج امام كليه الدراسات االسالميه بملك/حماده احمد عبدربه21جاهزه ، بجهة :   

عن  22112برقم  25255235، قيد فى  055550555حسام الدين عبدالعال احمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

روافع القصير بملك/ عصام محمد امين عثمان -وار ساحه الشيخ موسى حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بج  

عن  22128برقم  25255231، قيد فى  055550555شيرين عبدالفتاح عبد الراضى حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 تجاره الحديد والمعادن ، بجهة : جزيره شندويل طريق الترامزه بملك/عصمت فهمى يونس

عن بقاله ، بجهة : اوالد  27257برقم  25255257، قيد فى  25550555منير مالك فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مينا -  95

 عزاز طريق سوهاج الدير نجع القراقره بملك/ منير مالك فرج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ب مقاوالت عن مكت 27210برقم  25255257، قيد فى  1555550555فهد احمد سالمه حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 عموميه ، بجهة : ونينه الشرقيه بجوار الجامع الكبير ملك/مؤمن فتحى احمد

عن سوبر  27234برقم  25255257، قيد فى  125550555عاشور احمد محمد محمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

لجمهوريه خلف معهد العارف بملك/ محمد ماركت ) بقاله بالتجزئه( ، بجهة : قلفاو شارع كمال ادم متفرع من شارع امتداد ا

 عبدالصبور صابر عبد الرحمن

عن  27285برقم  25255215، قيد فى  1555550555عبدالكريم فاضل عبدالموجود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 مكتب مقاوالت عموميه ، بجهة : الشواوله بجوار مسجد ال نابى بملك/محمد منصور جابر ابراهيم

عن حظيرة تربيه  27287برقم  25255215، قيد فى  015550555شنوده فايق يوسف شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 وبيع مواشى ، بجهة : ادفا بجوار بنك القريه بملك فايز يوسف شنوده

عن  27275برقم  25255211، قيد فى  255550555محمد ابواليزيد عبدالحميد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 مخبز افرنجى )دقيق حر غير مدعم( ، بجهة : قلفاو امتداد شارع الجمهوريه بملك/حسن عبداللطيف ضيف الله

عن ورشه  27271برقم  25255211، قيد فى  055550555توماس اسحاق زكى طانيوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

يسه السيده العذراء بملك/ايمن اسحاق زكى طانيوسنجاره ، بجهة : اوالد حمزه بجوار كن  

عن بيع وتعبئه  27277برقم  25255212، قيد فى  055550555هانى عبدالله محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 مواد غذائيه ، بجهة : خارفه المنشاه بحرى الكوبرى بملك/كميله عبداللطيف شبيب محمد

عن حظيره  27752برقم  25255212، قيد فى  055550555ى رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد حسن شربين -  103

حوض السكن بملك/وليد صبرى صادق1تربية وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير عقار   

سوبر عن  27752برقم  25255212، قيد فى  2555550555مصطفى عثمان احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 ماركت ، بجهة : قلفاو امتداد شارع الجمهوريه بجوار صيدليه د/ايمن بملك/محمد فؤاد احمد عمران

عن  27722برقم  25255213، قيد فى  055550555عطيه احمد عبدالمجيد عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

سالمه بملك عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيزحظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : كوم اشكيلو بجوار مسجد ال   

عن حظيره  27728برقم  25255213، قيد فى  055550555محمود على حموده حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : العمايده بجوار مدرسه اوالد جادالله خليل بملك/ سمر احمد صبره

عن بيع زيوت  27734برقم  25255218، قيد فى  255550555نوره عاطف زكريا جبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

 سيارات ، بجهة : اوالد نصير شارع البربرى من شارع سياله اوالد نصير امام مدرسه حامد سليمان ملك/ناصر محمد ناصر

عن عالفه وغالل ،  27737برقم  25255218، قيد فى  05550555س ماله ،  محمد فتحى السيد فرغل  ، تاجر فرد ، رأ -  108

شارع الشجيع البحرى عبدالمنعم رياض خلف مسجد الشهيد ملك/احمد على محمد عبدالجواد12بجهة :   

عن حظيره  27737برقم  25255218، قيد فى  015550555جمالت كمال محمود هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

ربيه وبيع مواشى ، بجهة : عرابه ابودهب بجوار موقف السيارات ملك/ابراهيم السيد احمد شبانهت  

عن حظيره تربيه  22525برقم  25255228، قيد فى  055550555عماد محمد طلب خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

خلف عبداللطيف شيخونوبيع مواشى ، بجهة : الكوامل شارع الورشه الكوامل بحرى ملك/بركات   

عن حظيره تربيه  27700برقم  25255212، قيد فى  055550555ثابت نورالدين احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

لىمواشى بغرض ادرار االلبان وبيعها ، بجهة : الخنانسه بجوار مدرسه الخنانسه  غرب االعداديه بملك/محمد نور الدين احمد ع  

عن بقاله وتعبئه مواد  27781برقم  25255217، قيد فى  15550555جمال خليفه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نهال -  112

 غذائيه ، بجهة : بلصفورة بجوار مزلقان السكه الحديد ملك/حازم عزت خليفه محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن حظيره تربيه  27771برقم  25255212، قيد فى  455550555احمد صابر على شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 وبيع مواشى ، بجهة : المزالوه امام الترعه بملك/ امال فهمى عبدالكريم مهران

عن بقاله ، بجهة :  22515برقم  25255217، قيد فى  405550555ايمن فوزى شنوده بساده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

يس بسادهكوم بدار بجوار كنيسة مارى جرجس بملك عطيات ان  

عن حظيره تربيه  22511برقم  25255227، قيد فى  055550555سهام جمال محمد خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 وبيع مواشى ، بجهة : بلصفورة نجع شحاته بملك/مجدى جمال محمد صالح

عن عطاره ،  27772برقم  52122525، قيد فى  155550555احمد صالح محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بجهة : برج المنتصر شارع مدرسه اللغات مدينه ناصر بملك/ عمرو محمد منتصر السيد

عن بيع مالبس  22541برقم  25255224، قيد فى  205550555منصور على جبر حمدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

لعمايده الغربيه بملك/عبدالله عارف محمدجاهزه ، بجهة : العمايده بجوار ديوان ال الياس ا  

عن مكتب  22584برقم  25255220، قيد فى  0555550555ايمن السيد عبدالعال سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 استيراد وتصدير مواد غذائيه ، بجهة : بجوار مسجد ال حرب بملك/البدرى السيد عبدالعال سالم

عن  22588برقم  25255220، قيد فى  155550555ارك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى صبرى محمد مب -  119

شارع القمحى البحرى المخبز االلى ملك/خلف على محمد 1اتصاالت واكسسوار محمول )فيما عدا خدمات انترنت( ، بجهة : 

 محمود

عن حظيره تربيه  22577برقم  52552352، قيد فى  055550555محمد فتحى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 وبيع مواشى ، بجهة : المحامده بجوار المدرسه االبتدائيه المحامده القبليه بملك/عبله البدرى عثمان حسن

عن حظيره  22110برقم  25255235، قيد فى  055550555عبدالناصر السيد محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

ع مواشى ، بجهة : جزيرة اوالد حمزة بجوار مسجد العضميه بملك/محمود السيد محمد عثمانتربيه وتسمين وبي  

عن حظيره تربيه  22125برقم  25255231، قيد فى  055550555سامح عبده عازر خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

ل سليم عثمانوبيع مواشى ، بجهة : ونينه الغربيه بجوار طاحونه محمد فهمى ملك/جمال جال  

عن بيع ادوات  22123برقم  25255231، قيد فى  125550555جمال حمزه حسانين زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 منزليه ، بجهة : البياضيه بجوار الجمعيه الزراعيه البياضيه بالناظر ملك/خلف لطفى عبدالرحيم محمد

عن مكتب تسويق  27772برقم  25255254، قيد فى  055550555أس ماله ،  محمد على فواز محمد  ، تاجر فرد ، ر -  124

جهة : رياضى واقامه معسكرات فيما عدا اصدار الصحف والمجالت وخدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، ب

شارع االمام ابوداود بشيخ العرب بملك/فوزيه زكى عفيفى محمد18  

عن حظيره تربيه  27212برقم  25255257، قيد فى  055550555حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد انور محمدين م -  125

 وبيع مواشى ، بجهة : اوالد عزاز نجع القراقره بملك/انور محمدين محمد

عن بيع  27222برقم  25255257، قيد فى  405550555محمد حماده شيخون محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

ات وبطاريات سيارات ، بجهة : بجوار المسجد الكبير بالزوك الغربيه بملك/ حماده شيخون محموداطار  

عن مكتب  27237برقم  25255257، قيد فى  1555550555مصطفى حمدى على تمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 ادوات صحيه( ، بجهة : شارع غرب سكن-ائيهادوات كهرب-هندسى وتوكيالت تجاريه ومقاوالت وتوريدات عموميه)مواد بناء 

 الدريسه بجوار نادى توشكى بملك/حمدى على تمام

عن مطعم  27242برقم  25255215، قيد فى  155550555نوال هاشم عبدالمطلب عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ، بجهة : نجع النجار بجوار مسجد السالم ملك/احمد محمد احمد موسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن  27281برقم  25255215، قيد فى  055550555محمد السيد عبدالموجود عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : السقريه قبلى البلد بجوار محل على عبدالموجود ملك/على شمروخ على احمد

عن بيع وصيانه  27220برقم  25255211، قيد فى  155550555هيثم خلف لبيب رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 محمول ، بجهة : سوق االحد القديم بجوار صيدليه المحطه بملك/ انور خلف الله محمود احمد

عن بيع قطع غيار  27227برقم  25255211، قيد فى  155550555ابانوب شنوده فايق كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

(شارع اسيوط سوهاج خلف المساكن الشعبيه بملك/احمد عبدالاله الشامى عبدالرحيم2ت ، بجهة : عقار رقم )موتوسكيال  

عن حظيره  27277برقم  25255212، قيد فى  055550555صالح الدين على عمر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

وك الغربيه بملك/احمد على عمر احمدتربيه وبيع مواشى ، بجهة : الزوك بجوار مسجد ال بدارى الز  

عن بيع اعالف  27715برقم  25255212، قيد فى  155550555اسالم عبدالحميد سعد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 وعطاره ، بجهة : بجوار المسجد الكبير بالعنبريه بملك/محمد احمد محمود السيد

عن  27222برقم  25255211، قيد فى  055550555م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحكيم عبدالستار محمود ابراهي -  134

 حظيره تربيه وتسمين وبيع مواشى ، بجهة : جزيره اوالد حمزه بجوار مسجد السالم بملك/محمود عبدالحكيم عبدالستار

عن مطعم ،  27740برقم  21825255، قيد فى  155550555مروان حمدى جادالرب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 بجهة : بجوار محطه البلينا شارع المحطه بملك/بليغ حمدى جادالرب محمد

عن بقاله  27701برقم  25255218، قيد فى  055550555حسن رجب محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

مودبالتجزئه ، بجهة : الكوامل امام مقابر المسيحيين بالطريق الصحراوى الغربى الكوامل بحرى ملك/صاصه ابوالحمد مح  

عن مكتب  27722برقم  25255212، قيد فى  055550555ه ،  حسين محمود شبيب حسن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  137

 مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : الكوامل قبلى بجوار المدرسه االبتدائيه بملك/  محمود شبيب حسن زهر

عن حظيره بيع  27778برقم  25255212، قيد فى  055550555عنتر جاد حسانين عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

يه مواشى ، بجهة : بجوار مستشفى الرويهب بملك/ جاد حسانين عوض احمدوترب  

عن بقالة ، بجهة  22551برقم  25255217، قيد فى  125550555طارق السيد محمد جبريل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 : الحرجه قبلى سياله البوره غرب موره الشيخ بركه بملك/مصطفى عبدالرحيم احمد

عن حظيره بيع  22522برقم  25255223، قيد فى  055550555ارتن مجدى خليل مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  140

 مواشى ، بجهة : اوالد عزاز بجوار دير االنبا شنوده بملك/ ناصر ورد فرج عطيه

عن حظيره  22527برقم  32525522، قيد فى  055550555عايده سرور محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الحريزات بجوار مسجد الحريزات الغربيه بملك/ سعد عبدالموجود صديق

عن بيع محمول ،  22544برقم  25255224، قيد فى  115550555على احمد صادق ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

بملك/ احمد هاشم احمد عبدالمقصود 10وقاف شارع بجهة : بجوار التامين الصحى بعماره اال  

عن تعبئه  22587برقم  25255220، قيد فى  1555550555حسين يوسف عبدالاله حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 وبيع مواد غذائيه ، بجهة : شارع ابوحبسه متفرع من شارع بحرى المرور بملك/ يوسف عبدالاله حسين

عن حظيره تربيه  22573برقم  25255227، قيد فى  055550555رف حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عنتر عا -  144

 وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار مسجد النور ملك/عرفه على عارف حسن

عن بيع زيوت  22152برقم  25255235، قيد فى  125550555محمد عطا محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

يوليو من شارع المروه من شارع الشريف ملك/صفيه رشاد عبدالعال عمران23سيارات ، بجهة : خلف مسجد الخالفه بشارع   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن ورشه حداده ،  22121برقم  25255231، قيد فى  255550555جاد رشدى حكيم سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

الصحيه ملك/حسين شحاته احمدبجهة : الشواوله بجوار الوحده   

عن بقاله ، بجهة :  22132برقم  25255231، قيد فى  25550555محمد عبدالسيد بشير سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 بلصفورة شارع المحطه بجوار الموقف بلصفوره بملك/عبدالسيد بشير سعيد

عن بيع ادوات  27221برقم  25255257، قيد فى  255550555  طارق امين محمد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  148

 الرى الحديثه ، بجهة : الدناقلة بجوار المسجد الكبير بملك/الطيب مختار محمود رضوان

عن بقاله ،  27228برقم  25255257، قيد فى  3555550555القذافى شعبان على وهب الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

السكه بخارفه المنشاه بملك/وهب الله على وهب الله بجهة : شارع  

عن مكتب  27247برقم  25255215، قيد فى  1055550555احمد عبدالكريم جبريل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 مقاوالت عموميه ، بجهة : الخنانسه شرق بجوار مسجد النور بملك/ عبدالكريم جبريل احمد

عن مكتب  27205برقم  25255215، قيد فى  1555550555ود محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورالدين محم -  151

 مقاوالت عموميه ، بجهة : نجع النجار بجوار مسجد الرحمن بشارع الدموكى ملك/محمود نورالدين محمود محمد

عن  27284برقم  25255215قيد فى ،  155550555سيده مصطفى شعبان عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 تجاره مواد غذائيه ، بجهة : اوالد نصير شارع المشير احمد اسماعيل القنابره بملك/مصطفى كمال عبداللطيف محمد

عن حظيره تربيه  27248برقم  25255215، قيد فى  055550555خالد هارون على حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

ة : بجوار المسجد الكبير نجع العرب الكوامل قبلى بملك/احمد على حامدوبيع مواشى ، بجه  

عن بيع زجاج ، بجهة  27272برقم  25255211، قيد فى  2550555احمد رزق حافظ  على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 : تونس بجوار الموقف امام صيدليه د/امال ملك/محمد احمد احمد عبدالحميد

عن تعبئه  27270برقم  25255212، قيد فى  255550555دالجليل فوزى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عب -  155

 وتغليف وتوزيع وبيع مواد غذائيه ، بجهة : خارفه المنشاه بجوار مسجد العتيق بملك/ محمد عبدالجليل فوزى محمد

عن تقطيع  27714برقم  25255212، قيد فى  5515555505على محمود مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

شارع تقسيم الكسان خلف مجلس المدينه ملك/محمد محمود مصطفى 2وبيع اكياس بالستيك من روالت جاهزه ، بجهة : عقار رقم 

 على

تربيه عن حظيره  27717برقم  25255212، قيد فى  055550555محمود جالل قاسم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

شارع عبدالحميد القبارى امام مدرسه العمرى بملك/جالل قاسم احمد قاسم 22وبيع مواشى ، بجهة :   

عن حظيره تربيه  27717برقم  25255212، قيد فى  055550555مجدى جمال محمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

حيه بملك/ جمال محمد صالح عطيهوبيع مواشى ، بجهة : بلصفوره نجع شحاته بجوار الوحده الص  

عن بيع احذيه ،  27743برقم  25255218، قيد فى  155550555ابانوب عدلى قابيل دميان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 بجهة : بجوار موقف نجع حمادى شارع ديوان الرى بملك/ عدلى قابيل دميان جرجس

عن تصليح االت  27780برقم  25255217، قيد فى  055550555أس ماله ،  حازم محمد احمد عثمان  ، تاجر فرد ، ر -  160

( امام مركز شباب الرى غرب الكوبرى بجوار طاحونه رشوان بملك/ محمد عبدالحميد محمد رباب 2زراعيه ، بجهة : عقار رقم)

 محمد

عن  27728برقم  25255212يد فى ، ق 055550555امينه عبدالرحيم محمد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مصوغات ذهبيه ، بجهة : اوالد سالمه بجوار مدرسه اوالد سالمه االبتدائيه الجديده بملك/ محمد عبدالحميد محمد عبد المنعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن مالبس  27774برقم  25255212، قيد فى  055550555حكمه وثيق فهمى ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

جهة : السقريه بجوار المدرسه الثانويه العامه بالشيخ عالم بملك/ صبرى بنيامين يوسف سعيدجاهزه ، ب  

عن مكتب  22578برقم  25255228، قيد فى  055550555محمد سليمان فاضل ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

حى راشد بملك/طالل كمال حسن ابوالحسنشحن )بضائع ( ، بجهة : شارع ترعه نجع حمادى الشرقى بجوار مركز شباب   

عن مكتب  22510برقم  25255227، قيد فى  2555550555محمدين نظير فهمى فواز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 مقاوالت عموميه ، بجهة : ادفا نجع الجزار بجوار مدرسه نجع الجزار االبتدائيه بملك/محمد نظير فهمى فواز

عن  22517برقم  25255223، قيد فى  125550555عبدالفتاح القطرى عبدالرحيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 بقاله ، بجهة : الحرجه بحرى بجوار مسجد التوحيد نجع ابوشافع ملك/صالح الدين عبدالرحيم محمد

عن حظيره تربيه  22525برقم  25255223، قيد فى  550555505كريمه حبيب فخرى خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 وبيع مواشى ، بجهة : الصلعا بجوار المدرسه االعداديه بملك/احمد محمد عبدالاله

عن  22532برقم  25255224، قيد فى  055550555عشرى محمد عبدالرحمن عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

: نجع االبنودى بجوار مسجد ابوبكر الصديق بملك/ نوره هريدى حسين هريدى حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة  

عن معرض  22537برقم  25255224، قيد فى  1055550555ممدوح محمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 موبيليا ، بجهة : بجوار مسجد الخنانسه الخنانسه شرق ملك/محمد محمود محمد السيد

عن بيع  22538برقم  25255223، قيد فى  125550555حمد بيومى يونس حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  169

 موادغذائيه ، بجهة : روافع القصير الشوش الغربيه بملك/على السيد شيخون عرابى

عن بيع  47225برقم  25255220، قيد فى  1555550555مايكل صبحى ونس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

يم اجهزه كهربائيه واجهزة واكسسوار محمول ، بجهة : شارع صالح سالم الغربى امام مجلس المدينه بملك حمدى مختار جاد الكر

 محمود

عن بيع مالبس  22570برقم  25255228، قيد فى  015550555على محمد محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

وره بجوار نقطه الشرطه بجوار الوحده الصحيه بملك/احسان محمد عبدالمولى سيدجاهزه ، بجهة : بلصف  

عن مقاوالت  22135برقم  25255231، قيد فى  255550555جورج وقيم ابوسته ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

قيم ابوسته ابراهيم باخومانشاء وهدم واصالح اساسات ، بجهة : اوالد شلول بجوار الكوبرى مدخل البلد بملك/و  

عن حظيره تربيه  22131برقم  25255231، قيد فى  055550555السيد صالح حسن حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 وبيع مواشى بغرض ادرار االلبان وبيعها ، بجهة : الخنانسه غرب بجوار المدرسه االعداديه بملك/رشا عباده عبدالستار

عن تصنيع  27213برقم  25255257، قيد فى  125550555عيد ابوالحسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالحميد -  174

 اكواب ورقيه ، بجهة : دمنو بجوار منزل عبدالعظيم عبدالحميد احمد على الجسر العمومى بملك/شعبان عبدالحميد احمد

عن  27231برقم  25255257، قيد فى  055550555اله ،  محمود عبدالعزيز احمد عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس م -  175

 حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : جزيره شندويل نجع القنطره بملك/احمد عبدالعزيز احمد عبدالسميع

عن  27283برقم  25255215، قيد فى  055550555عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

يه وبيع مواشى ، بجهة : بجوار صيدليه د/هبه شهدى السقريه بملك/مصطفى عبدالعظيم محمدحظيره ترب  

 27274برقم  25255212، قيد فى  1555550555مصطفى ابوالخير محمد محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

ء ملك/صبرى ابوالخير محمد محمد مصطفىعن ورشه اصالح وبيع معدات اللوادر ، بجهة : اوالد عزاز خلف محوالت الكهربا  

عن محل بيع  27272برقم  25255211، قيد فى  055550555ايمن خميس اسماعيل ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 احذيه ، بجهة : شارع سعد زغلول الشارع الجديد سنتر الخضراوى ملك/عبدالله سيد هاشم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن حدايد  27225برقم  25255211، قيد فى  2555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مجدى مازن عبدالعظيم شلقامى -  179

 وبويات ، بجهة : اوالد نصير شارع الرحمن بجوار مسجد الشهيد بملك/ سعد عمار محمد عمار

يره عن حظ 27758برقم  25255212، قيد فى  1555550555حسنى حمدى احمد نجدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : جزيره شندويل شارع وابور المياه بملك/حمدى احمد نجدى

عن سوبر  27747برقم  25255218، قيد فى  125550555شاهر احمد محمود ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

الخياط محمدماركت )بقاله( ، بجهة : بجوار كنيسه المسيح االنجيليه الكوامل قبلى بملك/رضه   

عن بيع  27772برقم  25255217، قيد فى  1555550555هناء جمال شاكر صدراك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

شارع سعيد بن الحارث من شارع المزدلفه بملك/ يسر سعد زغلول شاكر 110اكسسوار الوميتال ، بجهة :   

عن سوبر  27770برقم  25255212، قيد فى  455550555اله ،  ابتسام على علم الدين على  ، تاجر فرد ، رأس م -  183

 ماركت )بقاله( ، بجهة : بجوار المسجد الكبير ال زامل السمطا بملك/ عبداللطيف عبدالحارس عبداللطيف

عن حظيره  27725برقم  25255212، قيد فى  155550555ابوبكر صديق عبدالعزيز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الخنانسه غرب بجوار الجمعيه الشرعيه بملك/  صديق عبدالعزيز محمد

عن مكتب  77214برقم  25255217، قيد فى  1555550555عالء احمد ابوزيد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

بوزيد السيد احمدمقاوالت عامه ، بجهة : بجوار المسجد الشرقى شارع البحر بملك/احمد ا  

عن مكتب  77214برقم  25255217، قيد فى  1555550555عالء احمد ابوزيد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 مقاوالت عامه ، بجهة : خلف االسعاف شارع صالح سالم الشرقى ملك ممدوح عبدالحميد سليمان عزب ونشاطه مكتب هندسى

عن سوبر ماركت  22512برقم  25255223، قيد فى  125550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   سهام عابدين محمد فضل  ، -  187

 ، بجهة : ادفا نجع الجزار بجوار مدرسه نجع الجزار االبتدائيه ملك/ابوالحمد يمنى محمد ابوخطيبه

عن بيع غالل ،  25202برقم  25255223، قيد فى  255550555ناجح حافظ مهدى حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 بجهة : العمايده بجوار الكوبرى القبلى بملك/  عبدالله ناجح حافظ مهدى

عن حظيره  22537برقم  25255224، قيد فى  055550555محمود قدرى ابراهيم ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

ملك/قدرى ابراهيم ابوزيد تربيه وبيع مواشى ، بجهة : نجع االبنودى بجوار مسجد ابوبكر الصديق  

عن  22542برقم  25255224، قيد فى  255550555اشرف عبدالصبور محمد عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  190

 فرن عيش سياحى )دقيق حر غير مدعم( ، بجهة : الزاره بجوار مسجد الرحمن بملك/احمد عبدالاله خليفه شحاته

عن ورشه تصليح  22543برقم  25255224، قيد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد حمدان محمد حسن   -  191

 خالطات خرسانه ، بجهة : بجوار مدرسه الكوامل القبليه الكوامل قبلى بملك/جمال السيد حسن ابورحاب

عن بيع مالبس  25422برقم  25255224، قيد فى  055550555كرم قديس بطرس ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

شارع ابازر الغفارى شارع ابوبكر الصديق خلف االذاعه بملك/محمد ابراهيم السيد عبدالعال4جاهزه ، بجهة : عقار رقم  

عن بيوتى  22574برقم  25255227، قيد فى  1555550555دينا موسى ضيف الله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

تفرع من شارع الجمهوريه بحرى بيت الرحمه بملك/محمد محمد دياب شيكوىسنتر ، بجهة : شارع مرعى م  

 22577برقم  25255235، قيد فى  1555550555محمود محمد الصادق حفنى عبدالراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 عن مقاوالت عموميه ، بجهة : بيت داود بجوار مرشح المياه بملك/اسماعيل محمد الصادق حفنى

عن حظيرة  22112برقم  25255231، قيد فى  055550555عادل ابراهيم جادالرب عازر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

ازرتربية وبيع مواشى ، بجهة : ونينه الشرقيه بجوار المدرسه االعداديه العمده محمود حوض النزهه بملك/ابراهيم جادالرب ع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بقاله ، بجهة :  27777برقم  25255254، قيد فى  215550555ر فرد ، رأس ماله ،  الفت السيد احمد رشوان  ، تاج -  196

 الصلعا الطرقه القبليه بجوار معهد الشيخ احمد مهران ملك/على عبدالاله احمد

 عن حظيره تربيه 27252برقم  25255254، قيد فى  055550555محمد احمد السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار كوبرى ثابت الشارع الرئيسى بملك/مهران احمد السيد محمد

عن حظيره تربيه  27220برقم  25255257، قيد فى  055550555خليفه جابر محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

ملك/حسن جابر محمد السيدوبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار صيدليه د/ريمون   

عن حظيره  27232برقم  25255257، قيد فى  055550555رومانى ظريف ناجى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : جزيره شندويل بجوار الوحده البيطريه بملك ظريف ناجى شحاته سمعان

عن بقاله ، بجهة :  27207برقم  25255215، قيد فى  1555550555رأس ماله ،  فتحى احمد فراج حسن  ، تاجر فرد ،  -  200

 بنى حميل شارع المسجد الكبير ملك/راويه احمد توفيق حسن

عن حظيره تربيه  27282برقم  25255215، قيد فى  055550555منى عثمان محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

الغربيه قبلى البلد بجوار مسجد ال عمران ملك/حماده احمد عمران وبيع مواشى ، بجهة : ونينه  

عن علف ورده  27274برقم  25255211، قيد فى  125550555مؤمن صفوت ابراهيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

 ، بجهة : اوالد عزاز الطريق الرئيسى ملك/صفوت ابراهيم احمد

عن بيع ادوات  27275برقم  25255211، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صابر محمد رضوان  ،  -  203

احمد محمود محمد -(شارع الكرم متفرع من شارع القطب بملك/رافت عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 1منزليه ، بجهة : عقار رقم  )

 عبدالرحمن

عن بيع ادوات  27275برقم  25255211، قيد فى  055505555احمد صابر محمد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

وشطب لترك التجاره نهائيا2525/8/22بتاريخ 27448منزليه ، بجهة : كان له محل مقيد برقم   

عن مكتب  27711برقم  25255212، قيد فى  055550555اشرف خلف احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

ارع ترعه نجع حمادى بجوار مصنع الكاكاو بملك/عبدالحكيم حسين محمد علىمقاوالت نقل ، بجهة : ش  

عن حظيره تربيه  27782برقم  25255217، قيد فى  055550555صابر على عثمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار مسجد خلف ملك/رضوان عبدالغنى مهران

عن مغسله  27773برقم  25255212، قيد فى  055550555د عشرى عبدالعزيز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محم -  207

 وغيار زيوت سيارات ، بجهة : ونينه الشرقيه بجوار كوبرى الرئيسيه بملك/ ابراهيم محمد محمود هريدى

عن حظيره  22512برقم  25255227، قيد فى  055550555طاهر ابوزيد حسانين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  208

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : العمايده بجوار ديوان ال منصور العمايده الغربيه ملك/ابوزيد حسانين احمد

عن حظيره  22518برقم  25255217، قيد فى  055550555رزق مرزوق فرغل عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  209

، بجهة : روافع القصير نجع المسعدات الغربيه ملك/مرزوق فرغل عبدالحميد تربيه وبيع مواشى  

عن مطعم  22555برقم  25255217، قيد فى  055550555سمريه شفيق ادم اقالديوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 رومانى جرجس قالده وكيرلسشارع ميدان الشبان المسلمين من شارع المشنب امام السنترال بملك/  2وكافى شوب ، بجهة : 

 جرجس قالده

عن حظيره  22527برقم  25255223، قيد فى  055550555مرزوقه خلف منصور محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : جزيره شندويل شارع السنجق منصور بملك/ جابر عبداللطيف مزيد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بقاله ، بجهة :  22572برقم  25255228، قيد فى  05550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   زكريا محمد حماد محمد  ، -  212

 البخايتة نجع ابوحمد ملك/امل طه ابوالحسن حسن

عن بيع  22574برقم  25255228، قيد فى  215550555اسالم حسن محمد عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

ده الشرقيه بجوار مسجد ال ريان بملك/حسان صابر مسعود عطيههواتف محموله ، بجهة : العماي  

عن بقاله ، بجهة  22583برقم  25255220، قيد فى  215550555محمد شوقى مختار حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 : اوالد عليو نجع ابوستيت باوالد عليو بملك/جواهر عبدالحميد محمد على

عن بقالــه ، بجهة  22528برقم  25255228، قيد فى  215550555لعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مريم ادم محمد عبدا -  215

 : الحالفى الشارع العمومى بجوار الكمين بملك/ احمد محمد عبدالشافى

كيب عن توريد وتر 22520برقم  25255228، قيد فى  255550555ميالد وهيب دوس عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

ملك عادل اسقف معلقه وجبس بورد ، بجهة : شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع المخبز االلى بجوار بنك التنميه بسوهاج ب

 عبدالرحيم محمد على

عن بقاله ، بجهة  22157برقم  25255235، قيد فى  155550555سهير احمد محمد عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

يب بجوار المعهد الدينى باوالد غريب بملك/حماد عبدالحميد عطا مهران: اوالد غر  

عن حظيره  22111برقم  25255235، قيد فى  055550555مروان احمد عبدالرحيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

السيدتربيه و بيع مواشى ، بجهة : الشيخ مكرم بجوار مسجد الخالوى بملك/ احمد عبد الرحيم محمد   

عن حظيره  22127برقم  25255231، قيد فى  055550555ايمان حسن محمود رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : امام الوحده الصحيه المحامده القبليه ملك/رافت لظمى محمد

عن حظيره  22134برقم  25255231قيد فى  ، 055550555على وردانى رضوان هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار كوبرى ثروت بملك/خالد فهمى حسن

عن  27770برقم  25255254، قيد فى  015550555مصطفى عبدالعاطى محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

طى حارس بجوار مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز االلى ملك/محمود عبدالعا شارع عبدربه7حوش تربيه وبيع مواشى ، بجهة : 

 محمود

عن حظيره  27218برقم  25255257، قيد فى  055550555مصطفى ضرار على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اوالد عزاز نجع القراقره ملك/ضرار على محمد ضرار

عن منجد  27225برقم  25255257، قيد فى  255550555عالء رمضان السيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

اول شارع القطب الشرقى ملك/رمضان السيد محمود2عربى ، بجهة : عقار رقم   

عن  27227برقم  25525725، قيد فى  055550555عبدالعاطى محمد نورالدين امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بجوار مدرسه الشواوله الثانويه بالشواوله بملك/ محمد نورالدين امبابى

عن مخبز  27282برقم  25255215، قيد فى  055550555اشرف ابراهيم مسعود فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

: الزوك بجوار الموقف بالزوك الشرقيه ملك/ابراهيم مسعود فرجافرنجى )دقيق حر غير مدعم( ، بجهة   

عن حظيره تربيه  27277برقم  25255211، قيد فى  055550555باسم فايق بخيت عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 وبيع مواشى ، بجهة : دمنو بجوار الجامع الكبير بملك/جمال جرجس توفيق

عن مكتب  27755برقم  25255212، قيد فى  1555550555ف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماده محمود ابوضي -  227

 مقاوالت عموميه ، بجهة : جزيرة شندويل خلف وابوار المياه ملك/محمود ابوضيف محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن حظيره  75127برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد ابوالفتوح رشاد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بجوار مسجد ابوبكر الصديق بنجع الحاج ابراهيم ملك/جبريل رشاد اسماعيل

عن بيع اجهزه  27723برقم  25255213، قيد فى  125550555ايهاب محمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

درسة بيت داود بملك/ناجح محمود احمد عالمبجوار م3كهربائيه ، بجهة : بيت داود عقار رقم  

عن بيع  27742برقم  25255218، قيد فى  455550555ابوزيد عبدالسالم ابوزيد خضيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

حمنرموبليات ، بجهة : نجع اوالد على اوالد حمزه بحرى مدرسه اوالد حمزه االبتدائيه ملك/عبدالسالم ابوزيد خضيرى عبدال  

عن سوبر ماركت  27770برقم  25255212، قيد فى  2555550555محمد رجب احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ، بجهة : قلفاو امتداد شارع التحرير بحرى تمثال سيتى بملك/ اسامه رشدى احمد رشوان

عن حظيره تربيه  22517برقم  25255217قيد فى ،  055550555احمد صابر امين عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 وبيع مواشى ، بجهة : اوالد عزاز بجوار مسجد نجع ابوحسين البحرى بملك/محمد صابر امين

عن حظيره تربيه  22517برقم  25255217، قيد فى  055550555احمد صابر امين عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

ن عثمان ه محل بناحيه اوالد عزاز بجوار كوفى شوب كيلوباترا نجع ابوحسين بملك محمد صابر اميوبيع مواشى ، بجهة : كان ل

 شطب وذلك لترك التجاره نهائيا

عن سوبر  22531برقم  25255223، قيد فى  155550555احمد جمال محمد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

لقطب حاره حبيب حطب بملك/ مصطفى جمعه ابوعمير( شارع ا1ماركت ، بجهة : عقار رقم )  

عن حظيره  22581برقم  25255220، قيد فى  055550555زيد محمد شعبان عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الخنانسه نجع حسن عثمان الخنانسه غرب بملك/محمد شعبان عبدالعال حسن

عن بالى  22580برقم  25255220، قيد فى  105550555السيد عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد فتحى -  236

 استيشن فيما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : قلفاو برج مختار احمد جالل شارع العضاضه بملك/مختار احمد جالل

عن حظيره  22527برقم  25255228قيد فى  ، 155550555رضه مصطفى عمر ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : السقريه بجوار مدرسه اوالد هارون االعداديه بملك/ صالح مصطفى عمر

عن حظيره  22152برقم  25255235، قيد فى  055550555لواحظ محمد سعيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

وم بدار نجع السيد عطيه بجوار مسجد التقوى بملك/النميرى محمد عطيه عبدالكريمتربيه وبيع مواشى ، بجهة : ك  

عن معرض  27251برقم  25255254، قيد فى  105550555احمد عبدالستار توفيق جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

/مؤمن احمد عبدالستار توفيقبيع اجهزه منزليه ، بجهة : الرشايده بجوار معرض النيل للسيراميك بالرشايده بملك  

عن مكتب  27222برقم  25255257، قيد فى  1555550555محمود فراج صابر عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 مقاوالت عموميه ، بجهة : اوالد سالمه بجوار المعهد الدينى بملك/عباس فراج صابر

عن حظيره تربيه  27244برقم  25255215، قيد فى  055550555  حسام السيد محمد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  241

 وبيع مواشى ، بجهة : المحامده القبليه طريق الكوامل الجديد امام بنزينه النيل بملك/  السيد محمد بكر احمد

 عن 27208برقم  25255215، قيد فى  455550555محمد رزق شريف محمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

الكمبيوتر ، توريدات عموميه غطاء سيارات )تستيفه (وسلسله عمود كردان وتجاره سيارات معادا توريدات العماله والحاسب االلى و

شارع ترعه نجع حمادى البر االيمن شرقى ملك/ عبدالجابر احمد حامد حسن14بجهة : الدور االرضى عماره رقم   

عن  27208برقم  25255215، قيد فى  455550555رد ، رأس ماله ،  محمد رزق شريف محمد موسى  ، تاجر ف -  243

الكمبيوتر ، توريدات عموميه غطاء سيارات )تستيفه (وسلسله عمود كردان وتجاره سيارات معادا توريدات العماله والحاسب االلى و

(وسلسله عمود غطاء سيارات )تستيفهبجهة : بجوار المعهد الدينى بلبيس بملك/ساره رزق شريف ونشاطه مكتب توريدات عموميه و

سجل تجارى الزقازيق111400كردان تجاره سيارات ماعدا توريدات العماله ومجالت الكمبيوتر والحاسب االلى  ومقيد برقم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بيع  27277برقم  25255211، قيد فى  1555550555مصطفى محمود جابر حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

راميك ، بجهة : جزيره شندويل شارع العرابه غرب السكه بملك/احمد محمود جابر حسينادوات صحيه وسي  

عن بقاله  27730برقم  25255218، قيد فى  055550555حسان صفوت ابراهيم حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

ابراهيم حسان شارع المحامده العمومى بملك/ صفوت 12بالتجزئه ، بجهة : المحامده القبليه عقار   

عن تجاره غالل  27708برقم  25255217، قيد فى  155550555عاصم صديق عبده محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 ، بجهة : اوالد على بجوار مدرسه اوالد على االعداديه بملك/رمضان صديق عبده محمد

عن بيع بقاله  27775برقم  25255217، قيد فى  15550555 خميس فتحى عبدالحليم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  247

 ، بجهة : اوالد نصير بجوار مخبز اسماء على احمد بنجع الجمل بملك/شاديه محمد عبدالدايم

عن مطعم تجهيز  27774برقم  25255212، قيد فى  055550555الشريف فراج جابر فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

ة : شارع الشهيد محمد ضياءالدين خلف سنترال الزهراء بملك/ عارف عبدالكريم عارفماكوالت ، بجه  

عن مطحن غالل ،  22557برقم  25255217، قيد فى  155550555صباح مقلد على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 بجهة : بجوار مكتب بريد عزبه نخله بنى عيش بملك /محمد على محمد حسين

عن حظيره  22545برقم  25255224، قيد فى  055550555خالد صبره عطيه عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : البخايتة بجوار الموقف بملك/ صبره عطيه عويضه

عن مكتب  22547 برقم 25255224، قيد فى  1555550555محمد السيد عبدالعال عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 مقاوالت ، بجهة : الزوك بجوار مسجدالصفا الزوك الغربيه ملك/محمد عبدالعال عبدالغنى احمد

عن مكتب  22501برقم  25255220، قيد فى  055550555ابراهيم صالح ابراهيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : بجوار مسجد الكبير الكوامل قبلى بملك/صالح ابراهيم احمد سيد احمد

عن حظيره  22507برقم  25255220، قيد فى  055550555،   ابراهيم عبدالرحيم محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  253

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : غرب المدرسه االبتدائيه بالكوامل قبلى بملك/صباح هاشم احمد محمد

عن  22521برقم  25255228، قيد فى  055550555عزام عبدالباسط ابوالسعود عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

تربية وبيع مواشى ، بجهة : جزيره شندويل نجع القنطره بملك/هشام عبدالباسط ابوالسعود عبدالموجود حظيره  

عن بقاله  22120برقم  25255231، قيد فى  155550555مارينا بشاره القس بطرس الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

س باوالد على بملك/ندهى شكرالله شرابهبالتجزئه ، بجهة : اوالد على بالقرب من كنيسه مارى جرج  

عن تعبئه مواد  27254برقم  25255254، قيد فى  055550555احمد سليم حسين سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 غذائيه جافه ، بجهة : االحايوه غرب بجوار مكتب بريد االحايوه ملك/بخيته محمد احمد

عن ادوات منزليه  27224برقم  25255257، قيد فى  055550555جر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحيم عيد على سيد  ، تا -  257

 ، بجهة : جزيره شندويل بجوار مسجد الرحمن الرحيم ملك/اسالم عيد على سيد

عن  27233برقم  25255257، قيد فى  255550555احمد العشماوى دردير عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

جاهزه ، بجهة : العمايده بجوار مدرسه اوالد جادالله خليل بملك/ على سعد مجاهدمالبس   

عن معرض  27202برقم  25255215، قيد فى  1555550555حماد فؤاد قاسم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

ق حمدى احمد عيسىاجهزه كهربائيه ، بجهة : الحرجه بحرى بجوار مسجد الرحمن ساقيه ابوسفير بملك/ارزا  

عن حظيره  27222برقم  25255211، قيد فى  055550555محمد خلف شلبى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار منطقه العصاره الجسر الرئيسى ملك/خلف شلبى عبدالعال محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بقالـــه ،  27725برقم  25255213، قيد فى  125550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  يسرا احمد محمد عبدالراضى  ،  -  261

 بجهة : بجوار المعهد االبتدائى القديم بمزاتا والشيخ جبر بملك/ احمد محمد عبدالراضى

يع قطع عن ب 27741برقم  25255218، قيد فى  055550555ايمن فكتور ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

شارع بديوى من شارع القطب بجوار مخبز حسن بالغياتيه ملك/فكتور ابراهيم حسن7غيار اجهزه كهربائيه ، بجهة :   

عن مكتب  27784برقم  25255217، قيد فى  055550555اشرف محمد السيد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

الله شارع االفندى بملك/خيرى صديق عبدالحافظ حسنينمقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : بجوار مطحن شكر  

عن مكتب  27727برقم  25255212، قيد فى  0555550555احمد عبد الاله احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 مقاوالت عموميه ، بجهة : جزيره شندويل غرب السكه الحديد بملك/ عبد الاله احمد احمد على

عن حظيره  22553برقم  25255217، قيد فى  155550555عبدالرحيم قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد احمد  -  265

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الدناقلة بجوار مدرسه الصنايع بالدناقله ملك/عادل احمد على

عن حظيره  22552 برقم 25255217، قيد فى  055550555عوض صبره عوض محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 تربيه مواشى بغرض ادرار البان ، بجهة : الخنانسه شرق بجوار ديوان ال محفوظ بملك/ على السيد حمص

عن  22524برقم  25255223، قيد فى  055550555جابر عبدالحفيظ محمد عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

بجوار مدرسه اوالد على الثانويه بملك/ عبدالرحيم عزالدين عبدالرحيمحظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اوالد على   

عن حظيره  22505برقم  25255220، قيد فى  055550555مصطفى كامل محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير شرق البلد نجع الديسه ملك/فايزه احمد السيد رشوان

عن حظيره تربيه  22571برقم  25255228، قيد فى  055550555حيضر السيد شبيب السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 وبيع مواشى ، بجهة : الكوامل قبلى بجوار مسجد ال خاطر بملك/السيد شبيب السيد عارف

عن معرض  22585برقم  25255220ى ، قيد ف 155550555نواره موسى صبره احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

 موتسيكالت ، بجهة : شارع عبدالمولى محمود بجوار شبكه الكهرباء بملك/عبدالحميد نصرالدين عبدالحميد

عن سوبر  22572برقم  25255228، قيد فى  125550555اسالم محمد عبدالجواد عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

مسجد العمرى بملك/ محمود سامح مصطفى محمود ماركت ، بجهة : قلفاو بجوار  

عن  22527برقم  25255227، قيد فى  1555550555شهيره محمد صالح الدين احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بجوار البنك الزراعى اوالد سالمه بملك/ حسام محمد صالح الدين احمد

عن  22150برقم  25255235، قيد فى  055550555الناصر ثابت عبدالحليم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد -  273

 حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بجوار المدرسه االعداديه باوالد على بملك/ رمضان يونس مزيد على

عن حظيره  22113برقم  25255235، قيد فى  055550555عبدالله حلمى اسماعيل فرغل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بلصفوره بجوار المسجد الكبير بلصفوره بملك/محمد محروس ابوالوفا

عن حظيرة تربيه  22122برقم  25255231، قيد فى  055550555محمد حامد محمد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

ار مسجد الحريزات الجديد الحريزات الغربيه بملك/ محمد صبرى التونى عبدالحميدوبيع مواشى ، بجهة : بجو  

عن  22138برقم  25255231، قيد فى  055550555عالء صالح عبدالصبور عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

ر الدين احمد رشوانحظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار صيدليه د/ريمون ملك/سنيه نص  

عن حظيره  22137برقم  25255231، قيد فى  055550555عبدالراضى احمد عمر حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : روافع القصير بجوار مسجد المبارده بملك/سناء ناصر السيد احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بيع علف  27215برقم  25255257، قيد فى  205550555ماله ،  حربى محمد رضوان محمد  ، تاجر فرد ، رأس  -  278

 ورده ، بجهة : ونينه الغربيه بجوار مسجد عبدالله بملك/كريم حربى محمد رضوان

عن ادوات  27212برقم  25255257، قيد فى  055550555احمد محمد عبدالاله عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

بلصفورة بجوار مسجد عبادالرحمن نجع مناع ملك/مصطفى محمد عبدالالهتنظيف ، بجهة :   

عن حظيره  27288برقم  25255215، قيد فى  055550555اشرف حناوى السيد عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  280

د حسنتربيه وبيع مواشى ، بجهة : الزوك بجوار مسجد المقدره الزوك الغربيه بملك /عاطف عاشور محم  

عن بيع  27273برقم  25255212، قيد فى  155550555توماس فكتور فوزى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

(بملك/ فوقيه ولعان وهبه10وتاجير فساتين االفراح ، بجهة : بجوار صيدليه د/ايمن شارع النصر )  

عن حظيره تربيه  27750برقم  25255212، قيد فى  705550555نرمين عياد نظير موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 وبيع مواشى ، بجهة : نجع ابو زغيله غرب الغرايبه ملك/مظهر عبدالوارث على عبدالوارث

عن بقاله  27702برقم  25255218، قيد فى  15550555حسن عبدالعال عثمان ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 تموينيه ودقيق ، بجهة : اوالد بهيج نجع رشوان بملك/عبدالعال عثمان ابراهيم

عن  27702برقم  25255217، قيد فى  1555550555عصام عبدالعاطى عصام ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

: بجوار مدرسه نور المعارف شارع بورسعيد ملك/محمد عادل محمدمكتب مقاوالت وتوريدات )مواد بناء( ، بجهة   

عن حظيره  00277برقم  25255218، قيد فى  055550555محمد محمد عبدالرحيم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بجوار مسجد ال ابوعميره اوالد سالمه بملك/على محمد عبدالرحيم عوض

عن حظيره  00277برقم  25255218، قيد فى  055550555محمد محمد عبدالرحيم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الشواوله ملك عزالدين عبدالرحمن على ونشاطه قطع غيار ولوازم السيارات

عن  27724برقم  25255212، قيد فى  055550555 محمد محمود عبدالاله عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  287

السيد حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : نجع العرايا بجوار مسجد االيمان ونينه الشرقيه بملك/ محمود عبدالاله عبدالرحمن  

ل تقديم عن مح 27722برقم  25255212، قيد فى  005550555رومانى نعيم وليم بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

( بجوار الكنيسه الجديده بملك/ اشرف محمد قاسم قاسم10مشروبات وحلويات ، بجهة : شارع الشريف من شارع النصر)  

عن حظيره  27777برقم  25255212، قيد فى  155550555احمد صديق عبدالعزيز محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

جوار الوحده الصحيه بملك/ صديق عبدالعزيز محمدتربيه وبع مواشى ، بجهة : الخنانسه غرب ب  

عن حظيره  27721برقم  25255212، قيد فى  055550555هند ابوالفتوح رجب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  290

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : بجوار الوحده الصحيه اوالد عزاز بملك/ حسام مصطفى خزيم عبدالغفار

عن  22558برقم  25255217، قيد فى  1555550555رى ايمام عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرج الله عش -  291

 مكتب مقاوالت عموميه ، بجهة : جزيره شندويل بجوار مسجد الرحمن نجع الحوارس ملك/ مهنى عشرى ايمام عبدالرحيم

عن مكتب نقل  22557برقم  25255217، قيد فى  505555055عمر محمد عبدالفتاح محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 بالسيارات ، بجهة : اوالد على بجوار مسجد عمربن الخطاب ملك/عادل مختار ابوالحمد على

عن بيع  22522برقم  25255223، قيد فى  05550555محمد على عبدالرحيم عميره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

يف من شارع الجمهوريه بجوار مطعم ديوان الشام بملك/ مدحت نادى فخرى مسعدشارع الشر 27مشروبات ، بجهة :   

عن مطحن  22587برقم  25255220، قيد فى  05550555افتخار احمد عبداللطيف الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 غالل ، بجهة : بجوار مسجد ال البيت الباسكيه بملك/ ايمن فاروق احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بقاله  22572برقم  25255235، قيد فى  1555550555ى احمد حفنى حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الزوين -  295

 بالتجزئه ، بجهة : الفاويه بجوار شبكه الكهرباء القديمه شارع عبدالمولى محمود بملك/كمال عبده الشمندى احمد

عن مطحن غالل ،  22118برقم  25255231، قيد فى  50555055مالك جاد كليب جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 بجهة : بجوار الجمعيه الزراعيه الباسكيه ملك/جوده كليب جرجس

عن حظيره تربية  22117برقم  25255231، قيد فى  055550555هبه مزيد السيد مزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

بن عفان المحامده القبليه بملك/حبارير السيد احمد عثمان وبيع مواشى ، بجهة : المحامده بجوار مسجد عثمان  

عن تزيين  27227برقم  25255257، قيد فى  155550555قناوى محمد سليمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 سيارات وبيع اكسسوارات سيارات ، بجهة : اول البلد بجوار الكوبرى اوالد جباره بملك/ على محمد حافظ حسن

عن حظيره  27241برقم  25255215، قيد فى  155550555مؤمن حفنى محمد ضيف الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

ف الله مهرانتربيه وبيع مواشى ، بجهة : بلصفورة طريق سوهاج المنشاه خلف المدرسه الثانويه المشتركه بملك/حفنى محمد ضي  

عن حظيره  27240برقم  25255215، قيد فى  055550555اجر فرد ، رأس ماله ،  سعيده احمد محمد عطيت الله  ، ت -  300

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الكوامل قبلى نجع العرب بجوار مسجد ال العرب ملك/سليمان محمد سليمان معوض

عن مكتب توريدات  78272برقم  25255211، قيد فى  155550555ممدوح سالم غانم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

ار )قطع غيار سيارات واجهزه كهربائيه وادوات سباكه وادوات نظافه واثاث وسجاد ومفروشات( ، بجهة : ادفا نجع الجزار بجو

 مقعد ال غانم بملك/عماد جمال سالم غانم

عن حظيرة  27272برقم  22525521، قيد فى  055550555اسالم التهامى السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الخنانسه شرق بجوار ديوان ال جمعه بملك/يوسف السيد ابراهيم

عن معرض  27710برقم  25255212، قيد فى  055550555رافت فهمى طبله خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

وزى يق سوهاج جرجا بجوار معرض ابوعلى للسراميك ملك/كرم فموبيليات ، بجهة : روافع القصير على الجسر العمومى طر

 مليكه جعيدى

عن حظيره  27722برقم  25255213، قيد فى  855550555امل نور الدين صديق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

عبانتربيه وبيع مواشى ، بجهة : شارع الملك فيصل من شارع المخبز االلى بملك/ عادل عبدالحليم ش  

عن مقاوالت  27727برقم  25255218، قيد فى  1555550555محمود على عبدالحميد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

 ، بجهة : بلصفورة شارع احمد ماهر بلصفوره بملك/حاتم نجاح شعبان فراج

عن مكتب  27707برقم  55217252، قيد فى  1555550555حمدى احمد على سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  306

 مقاوالت عموميه ، بجهة : السقريه بجوار الجامع الكبير بملك/حميد احمد على سليمان

عن حظيره  27742برقم  25255218، قيد فى  055550555فهد ابراهيم عبدالخالق على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  307

الشرقيه بجوار الجامع الكبير بملك/ ابراهيم عبدالخالق علىتربيه وبيع مواشى ، بجهة : نجع النجار الشعارنه   

عن حظيره  27705برقم  25255218، قيد فى  705550555محمود يوسف رضوان زعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  308

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الشيخ مكرم بجوار المدرسه االعداديه بملك/يوسف رضوان زعفان عثمان

عن حظيره  22753برقم  25255217، قيد فى  055550555على احمد ابوالعال عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  309

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : نجع ابوستيت بجوار دوار ابو ستيت اوالد عليوبملك/ احمد ابوالعال عبداللطيف

عن حظيره  22753برقم  25255217، قيد فى  055550555على احمد ابوالعال عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

)بقاله  تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اوالد عليو اول مدخل نجع ابوستيت بملك/ شمس الدين محمود احمد جاد ونشاطه سوبر ماركت

 بالتجزئه(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن حظيره  27783برقم  25255217، قيد فى  055550555حمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالستار صابر ا -  311

شارع الضواحى من شارع ابوحجى امام مدرسه النقراشى بملك/فتحيه احمد 18تربيه مواشى بغرض دارار االلبان وبيعها ، بجهة : 

 حسان حسين

عن اجهزه  27727برقم  25255212، قيد فى  125550555ه ،  خالد ابراهيم مرسى حسن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  312

شارع امتداد شارع الجمهوريه بجوار هايبر كارفور بملك/ محمود احمد قاسم عبدالرحمن 8كهربائيه ومنزليه ، بجهة :   

ظيره عن ح 22522برقم  25255228، قيد فى  055550555محمود جمال محمد رحاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : المحامده شارع الشهيد احمد بدوى بالمحامده البحريه بملك/محمد طه عبدربه حسين

عن بيع  27772برقم  25255212، قيد فى  125550555اسالم ابوالوفا ابوالفضل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

مدرسه الزهور بمدينه ناصر بملك/ عبدالرحمن عطفى عبدالرحمن شارع عباس العقاد امام 2زيوت سيارات ، بجهة :   

عن  77207برقم  25255217، قيد فى  055550555عبدالمحسن عوض فارس عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 سوبر ماركت ، بجهة : نجع مازن غرب بملك/محمد عوض فارس عبدالمجيد

عن  77207برقم  25255217، قيد فى  055550555يد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالمحسن عوض فارس عبدالمج -  316

 سوبر ماركت ، بجهة : بجوار المعهد الدينى نجع مازن غرب ملك محمود عبدالكريم محمود عبدالكريم ونشاطه تجاره مواشى

عن حظيره لتربيه  22521برقم  52232525، قيد فى  055550555اشرف رفاعى فراج فايز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 وبيع المواشى ، بجهة : بجوار مسجد النور الكوامل قبلى بملك رفاعى فراج فايز

عن سوبر  22548برقم  25255224، قيد فى  455550555محمد وفدى ابوالفتوح رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

بملك/مظهر وفدى ابوالفتوح ماركت ، بجهة : العرابه الشرقية بجوار السنترال  

عن بقاله ، بجهة  22508برقم  25255220، قيد فى  05550555عائشه خليفه ابوزيد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 : الخنانسه نجع البط الخنانسه غرب ملك/ابراهيم حموده مصطفى عبدالعاطى

 22582برقم  25255220، قيد فى  05550555فرد ، رأس ماله ،   عبدالوهاب الطيب عبدالرحيم احمد القاضى  ، تاجر -  320

 عن مبيدات وتقاوى زراعيه ، بجهة : نجع مازن غرب بجوار مسجد نجع مازن ملك/جميله هاشم عبدالرحيم

عن بيع ادوات  22575برقم  25255227، قيد فى  15550555مها محمد عيسى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

ه ، بجهة : نجع النجار شارع العمده بنجع النجار بملك/حسان محمد حسان عمرمدرسي  

عن حظيره  22578برقم  25255227، قيد فى  055550555كيرلس حليم فوزى عزمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

ناتربيه وبيع مواشى ، بجهة : الحريزات نجع علوان بالحريزات الغربيه بملك/حليم فوزى عزمى ح  

عن مكتب  84004برقم  25255235، قيد فى  055550555حنفى رشدى محمود صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : بجوار ديوان ال خطاب العمايده الشرقيه ملك/رشدى محمود صديق

عن مكتب  84004برقم  25255235، قيد فى  055550555حنفى رشدى محمود صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : ناحيه العمايده بملك محمد جابر ابوزيد السيد ونشاطه/ مكتب مقاوالت عموميه

عن مصنع  27257برقم  25255254، قيد فى  475550555وليد كامل محمود بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

: ادفا غرب البلد بجوار الكوبرى ملك/يوسف عبدالرحمن محمودالوميتال ، بجهة   

عن مكتب نقل  27230برقم  25255257، قيد فى  125550555محمود على احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 ورحالت داخليه ، بجهة : شيخ العرب بجوار صيدليه ماجده شارع الصفوه والمروه بملك/ حسن على احمد على

عن مكتب  27200برقم  25255215، قيد فى  1555550555حسنين خلف حسانين قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 مقاوالت عموميه ، بجهة : خارفه جرجا بجوار مزلقان قصب السكر ملك/خلف حسانين قاسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن بيع قطع  27272برقم  52112525، قيد فى  255550555ياسر محمد بركات محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 غيار معدات ثقيله ، بجهة : العمايده بجوار مسجد ال سالم العمايده الشرقيه بملك/وائل محمد بركات محمد

عن حظيره  27224برقم  25255211، قيد فى  055550555محمد محمود طه ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

عرابه الشرقيه بجوار المعهد االزهرى بملك/احمد محمود طه ابوالنصرتربيه وبيع مواشى ، بجهة : ال  

عن حظيره  27727برقم  25255213، قيد فى  055550555طارق عدلى عبدالكريم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : شارع الشيخ الشرقاوى ادفا ملك/محمد طه احمد احمد

عن حظيره تربيه  27735برقم  25255218، قيد فى  1555550555ن يسن عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال حس -  331

 وبيع مواشى ، بجهة : بندار الكرمانيه بجوار فيال حسن بيومى ملك/حسن ياسين عيسى

عن ادوات  27732 برقم 25255218، قيد فى  125550555محمود السيد محمود حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

شارع التحرير امتداد خلف معهد العارف بملك/اسالم احمد قاسم4كهربائيه ، بجهة :   

عن بيع قطع  27704برقم  25255217، قيد فى  155550555صابر رفاعى بغدادى فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

ك/عمر صابر رفاعى بغدادىغيار معدات ثقيله ، بجهة : العمايده بجوار الوحده الصحيه بمل  

عن حظيره  27733برقم  25255218، قيد فى  055550555على محمد السيد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : المحامده بجوار مكتب البريد المحامده البحريه ملك/محمد عبدالعزيز نوح محمد

عن حظيره  27782برقم  25255217، قيد فى  055550555ل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خليل سليمان محمود خلي -  335

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اوالد نصير بجوار مسجد ال االحمر بملك/محمود خليل سليمان محمود

عن معرض  77277برقم  25255212، قيد فى  255550555محمد عبدالحميد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 سيارات ، بجهة : البربا غرب المجلس القروى بملك/ عالء ادريس حسن عبدالراضى

عن مكتب  22533برقم  25255223، قيد فى  1555550555يوسف عبدالكريم جبريل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

/عبدالكريم جبريل احمدمقاوالت عموميه ، بجهة : الخنانسه بجوار مسجد انور الخنانسه غرب بملك  

عن اكسسوار  22523برقم  25255223، قيد فى  055550555عادل عبدالغنى محمود داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 سيارات ، بجهة : السمطا عزبه نظيف نجع السكه بملك/ هشام ضاحى عبدالغنى محمود

عن مالبس  22532برقم  25255223، قيد فى  205550555ايفلين وهيب اسحق جندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 جاهزه ، بجهة : بجوار مسجد التوحيد بشارع طراد النيل مدينه ناصر ملك/اسامه ابوصالح محمد سالم

عن  22523برقم  25255228، قيد فى  055550555 محمود احمد سامى محمد عبدالنعيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  340

اكتوبر بشارع عبدالمنعم رياض حى مبارك بملك/ احمد سامى محمد عبدالنعيم 8صاله العاب رياضيه ، بجهة : بجوار مدرسه   

ه عن حظير 22530برقم  25255223، قيد فى  055550555بسمه حمزه على كمال الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 تربيه وتجاره وبيع مواشى ، بجهة : الدويرات بجوار مسجد خالد بن الوليد ملك/على حمزه على كمال الدين

عن حظيره  22540برقم  25255224، قيد فى  055550555عرفه جالس عبدالعزيز هريدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

ى ملك/محمد رشاد زيدانتربيه وبيع مواشى ، بجهة : ادفا بجوار مسجد ال الصعيد  

عن مكتب  73447برقم  25255220، قيد فى  1555550555اسماعيل عيسى محمد بطيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 مقاوالت عموميه ، بجهة : شارع التحرير برديس بملك/ نهاد سمير ادريس

عن مكتب  73447برقم  25255220، قيد فى  5155555055اسماعيل عيسى محمد بطيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 مقاوالت عموميه ، بجهة : شارع التحرير برديس بملك/ عيسى محمد بطيخ ونشاطه بيع مصوغات ذهبيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن مكتب  73447برقم  25255220، قيد فى  1555550555اسماعيل عيسى محمد بطيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

عقارى ارع التحرير برديس بملك/ عيسى محمد بطيخ ونشاطه مكتب استيراد وتصدير واستثمارمقاوالت عموميه ، بجهة : ش  

عن حظيره  22500برقم  25255220، قيد فى  055550555هناء صدقى حسن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : البخايته نجع ابوحمد بملك/ عامر صدقى حسن

عن بقالــه  22575برقم  25255228، قيد فى  055550555اندرو اميل نصيف عطا الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 بالجمله ، بجهة : اوالد عليو بعد مدخل اوالد عليو عزبه حمام بملك/ رمضان عبداللطيف مطاوع عبداللطيف

عن  22572برقم  25255227، قيد فى  05550555أس ماله ،  جمال الدين احمد محمد احمد البهلولى  ، تاجر فرد ، ر -  348

 مكتبه )فيما عدا تصوير المستندات( و خردوات ، بجهة : الهجارسة بجوار الصرف الصحى بملك/شاديه السيد احمد

عن مكتب  22114برقم  25255235، قيد فى  1555550555هانى فوزى بشير شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

اثاثات مكتبيه( ، بجهة : -ادوات نظافه -ادوات كهربائيه -عددو ادوات -اوالت عموميه وتوريدات عموميه )ادوات كتابيه مق

 بلصفوره نجع شحاته بملك/سامى فوزى بشير شنوده

 عن حظيره 22117برقم  25255231، قيد فى  055550555احمد مصطفى محمد امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : المحامده بجوار ورشه الحاج حسنى المحامده البحريه ملك/محمود فاروق احمد محمد

مال مركز سوهاج  ، 2525ج لسنه 25محمد احمد محمد احمد عويضه قاصر ومشمول بواليه والده اعماال بالقضيه رقم   -  351

عن بوفيه ، بجهة : الحمادية امام كوبرى المزلقان  22132برقم  52312525، قيد فى  155550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  

 المغلق بملك/احمد محمد احمد عويضه

عن  27777برقم  25255254، قيد فى  125550555السيد محمد الملقب كريشه على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

/محمد الملقب ابوكريشه على محمد علىمطحن غالل ، بجهة : بجوار الوحده الصحيه الشواوله بملك  

عن مكتب  27252برقم  25255257، قيد فى  1555550555خالد خلف جابر عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 مقاوالت عموميه ، بجهة : نجع الحمديه بجوار سوبر ماركت تبارك شارع محمد عمر بملك/ خلف جابر عبدالحافظ

عن مالبس جاهزه ،  27214برقم  25255257، قيد فى  05550555ا كيرلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مينا جاد عط -  354

شارع مصعب بن عمير بجوار الضرائب العامه ملك/عواطف عبدالحميد فرغل احمد3بجهة :   

عن مشغل  17272برقم  25255257، قيد فى  155550555عمرو ناصر عباس عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 خياطه ، بجهة : البواريك بجوار مستودع االسمنت والحديد للحاج/ناصر بملك/ناصر عباس عثمان

عن حظيره  27243برقم  25255215، قيد فى  055550555محمد عفيفى عبدالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

ادريس عفيفى عبدالعالتربيه وبيع مواشى ، بجهة : الشيخ مكرم نجع العارف بملك/   

عن حظيره  27207برقم  25255215، قيد فى  055550555موهوب عبدالدايم مفتاح ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : السقريه بجوار مسجد السوالم ملك/عيد احمد محمد مسعود

عن  27202برقم  25255215، قيد فى  055550555د ، رأس ماله ،  محمود محمد ابوالمجد عبدالرحمن  ، تاجر فر -  358

 حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اوالد نصير نجع الجمل شارع بنزينه ابوالمجد بملك/حماده محمد ابوالمجد

عن تربيه  72724برقم  25255215، قيد فى  055550555وفاء رشدى عبدالاله عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 وبيع مواشى ، بجهة : بجوار الوحده الصحيه بالكوامل قبلى بملك/محمود محمد احمد

عن تاجير  27227برقم  25255211، قيد فى  055550555مى حسام الدين حمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

عابدين على حفناوىشارع الجمهوريه امام المستشفى بملك/ خالد  0سيارات ، بجهة : عقار رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن حظيره تربيه  27754برقم  25255212، قيد فى  055550555ياسر محمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 وبيع مواشى ، بجهة : بجوار مسجد ال حافظ الكوامل قبلى ملك/العارف محمد محمود محمد

عن مطحن غالل ،  27757برقم  25255212، قيد فى  155550555مظهر محمد امين طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 بجهة : الحريزات بجوار مسجد الرضوان بنجع الشيخ /الحريزات الغربيه ملك/مؤمن محمد امين طه

عن حظيره  27724برقم  25255213، قيد فى  055550555عصام بادى احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

حمدوبيع مواشى ، بجهة : اوالد حمزه بجوار السالم جزيره اوالد حمزه بملك/خليل عبدالحكيم عبدالستار م تربيه وتسمين  

عن حظيره  27732برقم  25255218، قيد فى  855550555عرفه فاروق محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

شعبان فاروق محمود عمارتربيه وبيع مواشى ، بجهة : نجع الشوش روافع القصير بملك/   

عن بيع ادوات  27745برقم  25255218، قيد فى  1555550555حمدى محمود محمد حسب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 كهربائيه ، بجهة : شارع العيوسه الساحل قبلى بملك/سعد احمد محمد محمد

عن تجهيز  27775برقم  25255212، قيد فى  505554555حسام محمد شعبان حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 مطاعم ، بجهة : شارع موسى ابن النصير المخبز االلى بملك/ عالء محمود شعبان حسانين

عن كشك لبيع  27773برقم  25255212، قيد فى  15550555صابر على عبدالمجيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

وهاجوره بجوار مسجد الشيخ زغيبر بشارع احمد ماهر  بملك/  الوحده المحليه لمركز ومدينه سالحلوى ، بجهة : قريه بلصف  

عن هايبر مواد  28440برقم  25255223، قيد فى  155550555مينا منير هالل عبدالشهيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

كومبواند جاردن سيتى) مول جاردن سيتى( بمدينه سوهاج الجديده بملك/ محمود احمد خليل بدوى 2غذائيه ، بجهة :   

عن هايبر مواد  28440برقم  25255223، قيد فى  155550555د ، رأس ماله ،  مينا منير هالل عبدالشهيد  ، تاجر فر -  369

 غذائيه ، بجهة : بجوار برج النحاس شارع ديوان الرى بملك/ حربى العبد دبوس عبدالشهيد ونشاطه بقاله

عن  22155برقم  25255235، قيد فى  055550555حسام محمد صالح الدين نعمان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  370

الح مكتب مزادات عموميه )بوفيهات ومحالت وانشطه تجاريه( ، بجهة : بجوار السنترال شارع احمد عرابى بملك/حازم محمد ص

 الدين نعمان محمد

عن مكتب مقاوالت  22115برقم  25255235، قيد فى  1555550555رافت دياب بكر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

بجهة : اوالد نصير بجوار النادى بملك/حسام الدين رافت دياب عموميه ،  

عن بيع قطع  22124برقم  25255231، قيد فى  125550555خلف لطفى عبدالرحيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 غيار سيارات ، بجهة : البياضيه بجوار الجمعيه الزراعيه البياضيه بالناظر بملك/جمال حمزه حسانين

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،قيدت فى  125550555شركه اميرة عبدالاله عبدالله وشركائها   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى  ،رأس مالها    -  1

/ناصر يد عبدالمنعم رياض ملك، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : طريق العنبريه بجوار مسجد الشه 22502برقم  25255220

 سيد احمد

 25255257،قيدت فى  1555550555شركه عماد لظيم لبيب بباوى وشريكته   شركة  ،  المقاوالت العموميه  ،رأس مالها    -  2

شارع عبدالحميد البطش متفرع من شارع اسيوط سوهاج بملك/اسماعيل 18، عن المقاوالت العموميه ، بجهة :  27235برقم 

دالعزيز اسماعيل السيدعب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ها   شركه بقاله ودقيق لصاحبتها /صباح سليمان محمد محمد واخرين   شركة  ،  محل بقاله ودقيق بالتجزئه   ،رأس مال -  3

، عن محل بقاله ودقيق بالتجزئه ، بجهة : العنبريه بملك/بخيت على على 27731برقم  25255218،قيدت فى  155550555  

ــــــــــــــــــــــ      

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تاريخ    73724غاده محمود على شحات  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

قيد و ذلك لترك التجاره نهائياشطب ال  

تم محو/شطب    25255254، وفى تاريخ    75257جاد الكريم عبدالله جاد الكريم داقل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255257، وفى تاريخ    77505حمدى حلمى احمد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    27854عباس محمود عباس احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    27448فرد  ،  سبق قيده برقم : احمد صابر محمد رضوان  ،  تاجر    - 5

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  شطب    25255215، وفى تاريخ    20412احمد عطا احمد زيدان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    77420محمد خلف محمد ادم حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

وذلك لالستغناء عنه مع بقاء االصل2525/2/15بتاريخ3721الغى بطلب التاشير رقم   

تم محو/شطب السجل    25255215تاريخ  ، وفى   23301صدام حارس شلبى عبدالرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    28725انتصار نصرالدين هاشم عبدالحليم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    88373احمد عبدالرحيم خليفه عبدالرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 السجل  الغى لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل

حو/شطب السجل تم م   25255215، وفى تاريخ    72132سمير شاكر مشرقى يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل    25255215، وفى تاريخ    72132سمير شاكر مشرقى يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    27327مروه محسن محمد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    41833نفيسه محمد احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    20843بد العظيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : هيام عبدالستار عثمان ع   - 15

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    81783صباح حامد محمد عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

لترك التجاره نهائياالسجل  شطب القيد وذلك   

تم محو/شطب السجل    25255211، وفى تاريخ    31004سمير ابراهيم خليل جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25521225، وفى تاريخ    87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل2525/2/12بتاريخ3731السجل  الغى بطلب التاشير رقم   

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    24727صفوت محمود حسين محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    27542السيد كيالنى على كيالنى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    80770محمد فراج حسان فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

طب القيد القيد وذلك لترك التجاره نهائياش  

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    25270مينا معوض رزق مجلع  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    07751تهانى شعبان السيد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    24873رجب محمد عبدالله موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    72300جر فرد  ،  سبق قيده برقم : نور صالح محمد محمد  ،  تا   - 25

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255218، وفى تاريخ    84728رحمه احمد محمد ابوطالب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

اشطب القيد وذلك لترك التجاره نهائي   

تم محو/شطب    25255218، وفى تاريخ    74412جورج صدقى يوسف عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

ب تم محو/شط   25255218، وفى تاريخ    04813عاطف ميخائيل عبدالمالك ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل     25255218، وفى تاريخ    87237علي حلمي محمود ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255218، وفى تاريخ    77313حسن صديق محمد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255218، وفى تاريخ    27728ناجح حافظ مهدى حالوه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255218، وفى تاريخ    23832لله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : سماء عبيد الله محمد عبيد ا   - 32

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تاريخ    28722احمد صابر امين عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

ره نهائياشطب القيد وذلك لترك التجا  

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تاريخ    78888احمد على محمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

سجل  تم محو/شطب ال   25255217، وفى تاريخ    77784عمر صابر احمد يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 شطب القيد وذلك لترك التجاره ونهائيا

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تاريخ    27771عبدالله ناجح حافظ مهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 36

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255217، وفى تاريخ    78888احمد على محمد محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل    25255217، وفى تاريخ    22835عطيات احمد عبدالاله احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل    25255217، وفى تاريخ    28510محمد رفعت عبدالعال احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 39

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

جل  تم محو/شطب الس   25255217، وفى تاريخ    87554اسعد محمد احمد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

 الغى بطلب التاشير لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل

تم محو/شطب السجل    25255217، وفى تاريخ    72524احمد جادالكريم فراج محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 41

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    22522،  سبق قيده برقم :   هيثم محمود عبدالرحيم عبدالتواب  ،  تاجر فرد   - 42

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    25112مايكل صبحى ونس جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم    25255212، وفى تاريخ    70743عبدالهادى نورالدين عبدالهادى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

 محو/شطب السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

و/شطب تم مح   25255212، وفى تاريخ    47724فتحيه عبد الحميد عبد الرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 45

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره للوفاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    25247عابر بكرى ابو بكر على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 46

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    25711م : حميده هاشم احمد عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برق   - 47

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    25112مايكل صبحى ونس جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 48

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تاريخ    28374عد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : مايكل ايمن لمعى س   - 49

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  شطب    25255217، وفى تاريخ    07220السيد عز عبدالجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

نهائياالقيد وذلك لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تاريخ    24527فاتن عمر احمد يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

شطب تم محو/   25255217، وفى تاريخ    82355جادالكريم رضوان مصطفى عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255217، وفى تاريخ    77472على مصطفى مزيد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    28721 ابوبكر هالل بكرى  محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   - 54

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    75243احمد خلف ابوالمجد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 55

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    83074حمد عبد المجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : لبيبة عبدالمجيد م   - 56

 السجل  شطب القيد و ذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    25524معتز محمد عبدالاله عبدالحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 57

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل2525/2/23بتاريخ4120بطلب التاشير رقم السجل  الغى   

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    72204امل جالل احمد محمد جادالله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    82857تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  سعاد على مصطفى على  ،    - 59

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل2525/2/24بتاريخ 4134الغى بطلب التاشير رقم   

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    75474نصره مصطفى عبدالرحيم محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    78227هيثم يحى زكريا ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 61

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    20307برقم :  محمد محمود احمد عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده   - 62

 شطب لترك التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    00305عادل حمدان شعيب على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    77753تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   اسالم مختار احمد حسين  ،   - 64

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255228، وفى تاريخ    00417ابوالحمد شحاته ريحان بخيت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 65

ه نهائياالسجل  شطب القيد وذلك لترك التجار  

تم محو/شطب    25255228، وفى تاريخ    77745ناصر احمد جادالكريم محمد قاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 66

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    82525522، وفى تاريخ    01822بكر عبدالخالق محمد المدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 67

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255228، وفى تاريخ    47700عمانوئيل وصفى شاكر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 68

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255228، وفى تاريخ    70872طه محمد عبدالراضى يوسف على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 69

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

ب السجل تم محو/شط   25255227، وفى تاريخ    38208وديع شفيق جاد الرب شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 70

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل  الغى    25255227، وفى تاريخ    71273بيتر جابر نجيب نخله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 71

 بطلب التاشير لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل

تم محو/شطب السجل    25255227، وفى تاريخ    27802بق قيده برقم : سهام احمد قاسم عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  س   - 72

شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255227، وفى تاريخ    23082كرلس ابراهيم رزق الله جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 73

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255227، وفى تاريخ    27032طارق احمد سيد قاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 74

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    80155ابوالحسن محمد عالم قاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 75

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل2525/2/35بتاريخ 4353طلب التاشير رقمالغى ب  

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    71155على احمد محمود عثمان فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 76

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    80042لى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : اعتماد محمود احمد احمد ع   - 77

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغاء    25255235، وفى تاريخ    73125حسام محمد قاسم على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 78

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل 2512/7/0بتاريخ  8121الفرع المودع برقم   

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    78577احمد على السمان سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 79

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    01704سبق قيده برقم : سعاد ابراهيم محمد عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،     - 80

 السجل  شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    22422عزمي داود تاوضروس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 81

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  شطب    25255231، وفى تاريخ    22422ود تادرس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عزمي دا   - 82

 القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    78120عبدالحليم ابوالحسن عبدالحليم فايز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 83

يد وذلك لترك التجاره نهائياالسجل  شطب الق  

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    47172صباح فاروق لمعى خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 84

 شطب القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   72252وسف ادم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم على لطفى ي -  1

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255257وفي تاريخ ،   27002عمرو احمد لطفى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  455550555لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ا   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255257وفي تاريخ ،   21240عالء حماده جابر عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255257وفي تاريخ ،   28437هيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم بثام ابراهيم حامد ابرا -  4

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

 تم تعديل رأس المال , وصف  25255257وفي تاريخ ،   27584اسالم كمال محمود عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255257وفي تاريخ ،   27120محمد مصطفى حبارير عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

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

تم تعديل رأس المال ,   25255257وفي تاريخ ،   27403والحسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم رمضان حسين رضوان اب -  7

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255257وفي تاريخ ،   05774صابر همام محمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  0555550555تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ال   

تم تعديل رأس المال ,   25255257وفي تاريخ ،   22100صديق حشمت عبدالمنعم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255215وفي تاريخ ،   70842مصطفى عبده على ابوالدهب رشوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  2055550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل رأس المال ,   25255215 وفي تاريخ ،  77771عالء حموده حميد عبد الحميد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   24452احمد سيد هاشم شحاته  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   20805هيثم خلف قدرى محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

م تعديل رأس المال , وصف ت  25255215وفي تاريخ ،   24028احمد حسن احمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   20242محمد الراعى محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   27580مرفت امين هاشم امين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل رأس المال , وصف تم تعدي  25255215وفي تاريخ ،   27043ياسر ثابت السيد رشوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   27140بركات عمر محمد عمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   27048ه عبدالجليل عبدالله عبدالجليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عبدالل -  19

جنيه  355550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   11252552وفي تاريخ ،   87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  215550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   78723مريم نعيم صديق عبده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25521225وفي تاريخ ،   72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  0550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  505555055وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   72237اسماء محمود عبدالحميد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212،  وفي تاريخ  74282احمد محمد ابراهيم احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   27742شحاته بدرى عبدالرحيم فرغل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  5555505551وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل رأس المال ,   25255218وفي تاريخ ،   27874صفاء السيد عبدالحكيم صبره  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218تاريخ ، وفي   78203بسام احمد محمود محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218وفي تاريخ ،   21240عالء حماده جابر عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  055550555،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218وفي تاريخ ،   73881احمد مصطفى علي ابوالعز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  35555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218ي تاريخ ، وف  47808عصام عياد عبدالسيد صليب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218وفي تاريخ ،   84138ياسر محمود عبدالعال محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  105550555له ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال ,   25255217وفي تاريخ ،   27424احمد حسين عبدالرحمن حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  475550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255217اريخ ، وفي ت  28217محمد عزت احمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255217وفي تاريخ ،   27434فهد نصر الدين سيد احمد سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  405550555له ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255217وفي تاريخ ،   22500حماده احمد صالح احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255217وفي تاريخ ،   27713محمد محمود عبدالفتاح محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  755550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

م تعديل رأس المال , وصف ت  25255212وفي تاريخ ،   21004عاطى كامل احمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   74227ريمون عبدالمالك فؤاد حصب الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

جنيه  155550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   72203خالد محمد عبدالعال على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22525521وفي تاريخ ،   27875احمد عالم توفيق عالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   27403رمضان حسين رضوان ابوالحسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

نيهج  405550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   47007باتعه محمود حسن رضوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل رأس المال ,   55217252وفي تاريخ ،   24734اسحاق عطاالله فخرى عطاالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  255550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255217وفي تاريخ ،   27838محمود على محمود سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

يهجن  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255217وفي تاريخ ،   70710موريس جمال حشمت عزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  47

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255217وفي تاريخ ،   82024طارق ابراهيم محمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   80155ابوالحسن محمد عالم قاسم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   25524معتز محمد عبدالاله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  50

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   42270امال فخرى عبدالحليم السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   27347حنفى حميد البرزى عيسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255223وفي تاريخ ،   22207على عبدالعال عبداللطيف عبدالحافظ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  53

جنيه  055550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223 وفي تاريخ ،  27228القذافى شعبان على وهب الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

جنيه  405550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   87487احمد عبدالعزيز سليمان عوض  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

جنيه  55505553555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   03773ايمن السيد امام سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  56

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   83248جمال محمد محمد خليفه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  57

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   21383ناجى حسن عبدالله عبدالنعيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

جنيه  55505554555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   42220عبداللطيف السيد محمد مصطفي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

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

تم تعديل رأس المال ,   25255224في تاريخ ، و  22518رزق مرزوق فرغل عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   82153حسين محمد ناصر محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   20475بهاء كمال صادق جريس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220 وفي تاريخ ،  07272محمد حسين محمد رشوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  63

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255228وفي تاريخ ،   27202حماد فؤاد قاسم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

جنيه  555.45555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255228وفي تاريخ ،   77185عصام محمد حسن احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   82525522وفي تاريخ ،   88324محمد حسن احمد نعمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  66

جنيه  05555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255228وفي تاريخ ،   88324محمد حسن احمد نعمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

جنيه  05555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255228وفي تاريخ ،   27770مصطفى عبدالعاطى محمود احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255228وفي تاريخ ،   70705احمد شعبان عطى عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  69

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255227وفي تاريخ ،   30853فؤاد على احمد عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  70

جنيه  35555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

عديل رأس المال , وصف تم ت  25255235وفي تاريخ ،   82232ياسر على محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   21278شوقى محمد يوسف احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   77852فوزى شنوده فوزى مساك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  73

جنيه  05550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27854تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عباس محمود عباس احمد ،  -  1

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ رافت عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السمان واحمد محمود محمد عبدالرحمن السمان

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  77727السيد محمد الملقب كريشه على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

 وصف الـتأشير:   ، بجوار الوحده الصحيه الشواوله بملك/محمد الملقب ابوكريشه على محمد على
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 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255254وفي تاريخ  27772محمد على فواز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

ام ابوداود بشيخ العرب بملك/فوزيه زكى عفيفى محمدشارع االم18،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255254وفي تاريخ  27254احمد سليم حسين سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

، االحايوه غرب بجوار مكتب بريد االحايوه ملك/بخيته محمد احمد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27250اجر فرد ،  سبق قيده برقم    حنان وليم ميخائيل يعقوب ، ت -  5

شارع ابوبكر بجوار الجامع الكبير ملك/عواطف موسى مقار28الـتأشير:   ،    

ر: تم تعديل العنوان , وصف الـتأشي 25255254وفي تاريخ  27258احمد محمود محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

، جزيرة شندويل شارع المحطه بملك/محمد هاشم محمود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27774احمد رمضان شعيب سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

 الـتأشير:   ، اوالد نصير نجع شلبى شارع المشتل بعد صيدليه د/بشوى بملك/ناديه على محمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27251د عبدالستار توفيق جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احم -  8

 الـتأشير:   ، الرشايده بجوار معرض النيل للسيراميك بالرشايده بملك/مؤمن احمد عبدالستار توفيق

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255254وفي تاريخ  27257وليد كامل محمود بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

، ادفا غرب البلد بجوار الكوبرى ملك/يوسف عبدالرحمن محمود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27252محمد احمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

ابت الشارع الرئيسى بملك/مهران احمد السيد محمدالـتأشير:   ، روافع القصير بجوار كوبرى ث  

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27778منال انور عبدالرحيم مزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

 الـتأشير:   ، المحامده بجوار الوحده الصحيه المحامده القبليه بملك/احمد محمود مهران على

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27777يد احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الفت الس -  12

 الـتأشير:   ، الصلعا الطرقه القبليه بجوار معهد الشيخ احمد مهران ملك/على عبدالاله احمد

تم تعديل العنوان , وصف  52552542وفي تاريخ  27255زياد صابر محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

  الـتأشير:   ، نجع تمام الشباتيه بملك/صابر محمد ابراهيم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27825احمد حميد حسين بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ حميد حسين بكرى احمد

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  27770مصطفى عبدالعاطى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

شارع عبدربه حارس بجوار مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز االلى ملك/محمود عبدالعاطى محمود7وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  27253سبق قيده برقم     محمد احمد شحاته حسين ، تاجر فرد ،  -  16

 الـتأشير:   ، نجع النجار العزبه الجديده بملك/سيده حسين محمد حسين

تم تعديل العنوان ,  25255257وفي تاريخ  27231محمود عبدالعزيز احمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

، جزيره شندويل نجع القنطره بملك/احمد عبدالعزيز احمد عبدالسميع   وصف الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27234عاشور احمد محمد محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

بد لك/ محمد عبدالصبور صابر عالـتأشير:   ، قلفاو شارع كمال ادم متفرع من شارع امتداد الجمهوريه خلف معهد العارف بم

 الرحمن

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  21240عالء حماده جابر عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/مصطفى فؤاد ابوالوفا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27252خالد خلف جابر عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

 الـتأشير:   ، نجع الحمديه بجوار سوبر ماركت تبارك شارع محمد عمر بملك/ خلف جابر عبدالحافظ

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27220خليفه جابر محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

 الـتأشير:   ، روافع القصير بجوار صيدليه د/ريمون ملك/حسن جابر محمد السيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27212احمد انور محمدين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

القراقره بملك/انور محمدين محمدالـتأشير:   ، اوالد عزاز نجع   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255257وفي تاريخ  23017محمود بكر محمد بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

، تعديل الملك بجعله ملك/ محمد بكر محمد بكر    

تم تعديل العنوان , وصف  25255257تاريخ  وفي 27221طارق امين محمد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

 الـتأشير:   ، الدناقلة بجوار المسجد الكبير بملك/الطيب مختار محمود رضوان

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255257وفي تاريخ  27257مينا منير مالك فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

نجع القراقره بملك/ منير مالك فرج ، اوالد عزاز طريق سوهاج الدير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27222محمود فراج صابر عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

 الـتأشير:   ، اوالد سالمه بجوار المعهد الدينى بملك/عباس فراج صابر

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27224برقم     عبدالرحيم عيد على سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  27

 الـتأشير:   ، جزيره شندويل بجوار مسجد الرحمن الرحيم ملك/اسالم عيد على سيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27227قناوى محمد سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

البلد بجوار الكوبرى اوالد جباره بملك/ على محمد حافظ حسن الـتأشير:   ، اول  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255257وفي تاريخ  27210فهد احمد سالمه حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

، ونينه الشرقيه بجوار الجامع الكبير ملك/مؤمن فتحى احمد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27217، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عمرو ناصر عباس عثمان  -  30

 الـتأشير:   ، البواريك بجوار مستودع االسمنت والحديد للحاج/ناصر بملك/ناصر عباس عثمان

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255257وفي تاريخ  27223اشرف احمد بدرى موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

 الـتأشير:   ، العمايده بجوار الوحده الصحيه ملك/بدرى احمد بدرى موسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  77420محمد خلف محمد ادم حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

لمهندس بملك/ ممدوح على عبدالرحيم( شارع المنتصر بالله المتفرع  من شارع النبوى ا1الـتأشير:   ، عقار رقم)  

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  77420محمد خلف محمد ادم حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

مام ينب على تالـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك والنشاط فى المحل الرئيسى بجعله /حوض التمه البحريه المحامده البحريه ملك ز

 بركات ونشاطه حظيره وتربيه وبيع مواشى

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27228القذافى شعبان على وهب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

 الـتأشير:   ، شارع السكه بخارفه المنشاه بملك/وهب الله على وهب الله

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27237،  سبق قيده برقم     مصطفى حمدى على تمام ، تاجر فرد -  35

 الـتأشير:   ، شارع غرب سكن الدريسه بجوار نادى توشكى بملك/حمدى على تمام

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27211التونسى حسين عايد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

:   ، بجوار مسجد ال التونسى اوالد هارون بملك/ حسين عايد احمدالـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27238رجب السيد عبدالنعيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

 الـتأشير:   ، قلفاو نجع النوارى خلف مطحن صبحى لبيب بملك احالم احمد حافظ عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27237احمد رجب شحاته محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

 الـتأشير:   ، تونس بجوار الوحده المحليه بملك/ رجب شحاته محمود شحاته

عديل العنوان , وصف الـتأشير: تم ت 25255257وفي تاريخ  27214مينا جاد عطا كيرلس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

شارع مصعب بن عمير بجوار الضرائب العامه ملك/عواطف عبدالحميد فرغل احمد3،     

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27232رومانى ظريف ناجى شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

ريه بملك ظريف ناجى شحاته سمعانالـتأشير:   ، جزيره شندويل بجوار الوحده البيط  

تم تعديل العنوان ,  25255257وفي تاريخ  27233احمد العشماوى دردير عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

 وصف الـتأشير:   ، العمايده بجوار مدرسه اوالد جادالله خليل بملك/ على سعد مجاهد

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  73453اجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالعال رشاد عبدالعال بكر ، ت -  42

 الـتأشير:   ، شارع عرابى بملك/رسميه عابدين عبدالعال ونشاطه معرض بيع اجهزه كهربائيه

, وصف الـتأشير:  تم تعديل العنوان 25255257وفي تاريخ  27230محمود على احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

، شيخ العرب بجوار صيدليه ماجده شارع الصفوه والمروه بملك/ حسن على احمد على    

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27215حربى محمد رضوان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

حربى محمد رضوانالـتأشير:   ، ونينه الغربيه بجوار مسجد عبدالله بملك/كريم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27213عبدالحميد عيد ابوالحسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

 الـتأشير:   ، دمنو بجوار منزل عبدالعظيم عبدالحميد احمد على الجسر العمومى بملك/شعبان عبدالحميد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27225، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عالء رمضان السيد محمود -  46

اول شارع القطب الشرقى ملك/رمضان السيد محمود2الـتأشير:   ، عقار رقم   

ف تم تعديل العنوان , وص 25255257وفي تاريخ  27217همام محمد عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

 الـتأشير:   ، بجوار مركز الشباب الكوامل قبلى ملك/محمد عبدالرحيم محمد

تم تعديل العنوان ,  25255257وفي تاريخ  88373احمد عبدالرحيم خليفه عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

ونشاطه حظيره تربيه وبيع مواشى الغى لالستغناء عنه  2517/3/15بتاريخ  1724وصف الـتأشير:   ، كان له محل مودع برقم 

 نهائيا مع بقاء االصل

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  77420ف محمد ادم حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد خل -  49

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله /حوض التمه البحريه المحامده البحريه ملك زينب على تمام بركات

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  74207محمد خلف محمد ادم حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

( شارع المنتصر بالله المتفرع  من شارع النبوى المهندس 1الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملكوالنشاط فى التابع بحعله/عقار رقم)

 بملك/ ممدوح على عبدالرحيم ونشاطه ثالجه حفظ مجمدات مواد غذائيه ومعرض بيع

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27232على حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هيثم فوزى  -  51

 الـتأشير:   ، البياضيه بالناظر بجوار محول الكهرباء بملك/شيماء فوزى على حسانين

تم تعديل العنوان ,  52572525وفي تاريخ  27227عبدالعاطى محمد نورالدين امبابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

 وصف الـتأشير:   ، بجوار مدرسه الشواوله الثانويه بالشواوله بملك/ محمد نورالدين امبابى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  32177حسن السيد اسماعيل حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

عبدالاله محمد اسماعيلالـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/   

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27212احمد محمد عبدالاله عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

 الـتأشير:   ، بلصفورة بجوار مسجد عبادالرحمن نجع مناع ملك/مصطفى محمد عبدالاله

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27218قيده برقم     مصطفى ضرار على محمد ، تاجر فرد ،  سبق -  55

 الـتأشير:   ، اوالد عزاز نجع القراقره ملك/ضرار على محمد ضرار

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  27222محمد حماده شيخون محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

د الكبير بالزوك الغربيه بملك/ حماده شيخون محمودالـتأشير:   ، بجوار المسج  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27207موهوب عبدالدايم مفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

 الـتأشير:   ، السقريه بجوار مسجد السوالم ملك/عيد احمد محمد مسعود

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27283ظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالعظيم مصطفى عبدالع -  58

 وصف الـتأشير:   ، بجوار صيدليه د/هبه شهدى السقريه بملك/مصطفى عبدالعظيم محمد

نوان , وصف تم تعديل الع 25255215وفي تاريخ  21321نعمان فاروق محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك/ بجعله جزيره شندويل شارع السنجق منصور بملك/ محمود فاروق محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27205نورالدين محمود محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

حمن بشارع الدموكى ملك/محمود نورالدين محمود محمدالـتأشير:   ، نجع النجار بجوار مسجد الر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27202حماد فؤاد قاسم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

 الـتأشير:   ، الحرجه بحرى بجوار مسجد الرحمن ساقيه ابوسفير بملك/ارزاق حمدى احمد عيسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27081تمام ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     تمام محمود -  62

 الـتأشير:   ، بجوار المزلقان البحرى بملك/ خالد محمود تمام ابوزيد

ان , وصف تم تعديل العنو 25255215وفي تاريخ  27081تمام محمود تمام ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

يره تربيه الـتأشير:   ، نجع الحاج ابراهيم الشمندى بجوار مسجد المصرى شارع الجيش بملك/ خالد محمود تمام ابوزيد ونشاطه حظ

 وبيع مواشى

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27208محمد رزق شريف محمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

شارع ترعه نجع حمادى البر االيمن شرقى ملك/ عبدالجابر احمد حامد حسن14، الدور االرضى عماره رقم   وصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27208محمد رزق شريف محمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

ات ق شريف ونشاطه مكتب توريدات عموميه وغطاء سياروصف الـتأشير:   ، بجوار المعهد الدينى بلبيس بملك/ساره رز

سجل 111400)تستيفه(وسلسله عمود كردان تجاره سيارات ماعدا توريدات العماله ومجالت الكمبيوتر والحاسب االلى  ومقيد برقم

 تجارى الزقازيق

تم تعديل العنوان , وصف  15252552وفي تاريخ  77420محمد خلف محمد ادم حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

مع بقاء االصل وذلك لترك التجاره نهائيا 708والمودع برقم2512/2/8الـتأشير:   ، الغاء التابع المقيد بتاريخ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27241مؤمن حفنى محمد ضيف الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

ورة طريق سوهاج المنشاه خلف المدرسه الثانويه المشتركه بملك/حفنى محمد ضيف الله مهرانالـتأشير:   ، بلصف  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27288اشرف حناوى السيد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

طف عاشور محمد حسنالـتأشير:   ، الزوك بجوار مسجد المقدره الزوك الغربيه بملك /عا   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27201صفيه عبدالستار عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

 الـتأشير:   ، المحامده بجوار مسجد عثمان بن عفان المحامده البحريه بملك/ابراهيم عبدالسميع محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27200ر فرد ،  سبق قيده برقم    حسنين خلف حسانين قاسم ، تاج -  70

 الـتأشير:   ، خارفه جرجا بجوار مزلقان قصب السكر ملك/خلف حسانين قاسم

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27281محمد السيد عبدالموجود عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

صف الـتأشير:   ، السقريه قبلى البلد بجوار محل على عبدالموجود ملك/على شمروخ على احمدو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27081تمام محمود تمام ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

ونشاطه ورشه الومتيالالـتأشير:   ، بجوار المزلقان البحرى بملك/خالد محمود تمام ابوزيد   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27285عبدالكريم فاضل عبدالموجود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

  وصف الـتأشير:   ، الشواوله بجوار مسجد ال نابى بملك/محمد منصور جابر ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27282ده برقم    منى عثمان محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قي -  74

 الـتأشير:   ، ونينه الغربيه قبلى البلد بجوار مسجد ال عمران ملك/حماده احمد عمران

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27248خالد هارون على حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

، بجوار المسجد الكبير نجع العرب الكوامل قبلى بملك/احمد على حامدالـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  72703محمد صالح عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

ن ن شارع بورسعيد الجزيره بملك/ حسي( شارع ابوحنيفه النعمان المتفرع م10الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله عقار )

 محمد حسين عثمان

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255215وفي تاريخ  24452احمد سيد هاشم شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

، تعديل الملك بجعله ملك/ نوال عبدالعال عباس عبدالعال    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255215وفي تاريخ  27244حسام السيد محمد بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

، المحامده القبليه طريق الكوامل الجديد امام بنزينه النيل بملك/  السيد محمد بكر احمد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27240برقم    سعيده احمد محمد عطيت الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  79

 الـتأشير:   ، الكوامل قبلى نجع العرب بجوار مسجد ال العرب ملك/سليمان محمد سليمان معوض

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27202محمود محمد ابوالمجد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

الـتأشير:   ، اوالد نصير نجع الجمل شارع بنزينه ابوالمجد بملك/حماده محمد ابوالمجدوصف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27243محمد عفيفى عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

 الـتأشير:   ، الشيخ مكرم نجع العارف بملك/ ادريس عفيفى عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27242ماجى بهجت ماهر سوريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

ملك/ بهحت شارع ابناء الشاذلى من شارع ترعه باجا الغربى بجوار اى كيك للحلويات والشاذلى تولز للكمبيوتر ب 25الـتأشير:   ، 

 ماهر سوريال

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27204طيف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نصر محمد عبدالل -  83

 الـتأشير:   ، ادفا بجوار مدرسه نجع الجزار بملك/محمد نصر محمد

وصف تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27247احمد عبدالكريم جبريل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

 الـتأشير:   ، الخنانسه شرق بجوار مسجد النور بملك/ عبدالكريم جبريل احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27282اشرف ابراهيم مسعود فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

 الـتأشير:   ، الزوك بجوار الموقف بالزوك الشرقيه ملك/ابراهيم مسعود فرج

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27203محمد ابراهيم السيد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

 الـتأشير:   ، القرامطه شارع جسر طراد النيل بجوار مسجد العرابوه القرامطه غرب بملك/على محمد احمد متولى

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27287ق قيده برقم    عمرو محمد عبداللطيف رضوان ، تاجر فرد ،  سب -  87

 وصف الـتأشير:   ، المحامده بحرى مدرسه المحامده القبليه ملك/ابراهيم على عبدالرحيم خليفه

وصف تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27247وفاء رشدى عبدالاله عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

 الـتأشير:   ، بجوار الوحده الصحيه بالكوامل قبلى بملك/محمود محمد احمد

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  27242نوال هاشم عبدالمطلب عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

 وصف الـتأشير:   ، نجع النجار بجوار مسجد السالم ملك/احمد محمد احمد موسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27207فتحى احمد فراج حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

 الـتأشير:   ، بنى حميل شارع المسجد الكبير ملك/راويه احمد توفيق حسن

تم تعديل العنوان ,  15252552وفي تاريخ  27284سيده مصطفى شعبان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

 وصف الـتأشير:   ، اوالد نصير شارع المشير احمد اسماعيل القنابره بملك/مصطفى كمال عبداللطيف محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  27287شنوده فايق يوسف شنوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

يه بملك فايز يوسف شنودهالـتأشير:   ، ادفا بجوار بنك القر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27272ايمن خميس اسماعيل ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

 الـتأشير:   ، شارع سعد زغلول الشارع الجديد سنتر الخضراوى ملك/عبدالله سيد هاشم

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27277قيده برقم     باسم فايق بخيت عويضه ، تاجر فرد ،  سبق -  94

 الـتأشير:   ، دمنو بجوار الجامع الكبير بملك/جمال جرجس توفيق

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27227ابانوب شنوده فايق كامل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

شارع اسيوط سوهاج خلف المساكن الشعبيه بملك/احمد عبدالاله الشامى عبدالرحيم(2الـتأشير:   ، عقار رقم )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27225مجدى مازن عبدالعظيم شلقامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

حمد عمارالـتأشير:   ، اوالد نصير شارع الرحمن بجوار مسجد الشهيد بملك/ سعد عمار م  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27272ياسر محمد بركات محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

 الـتأشير:   ، العمايده بجوار مسجد ال سالم العمايده الشرقيه بملك/وائل محمد بركات محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27275  احمد صابر محمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  98

احمد محمود محمد -(شارع الكرم متفرع من شارع القطب بملك/رافت عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 1الـتأشير:   ، عقار رقم  )

 عبدالرحمن

تعديل العنوان , وصف تم  25255211وفي تاريخ  27275احمد صابر محمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

وشطب لترك التجاره نهائيا2525/8/22بتاريخ 27448الـتأشير:   ، كان له محل مقيد برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27270عاطف فايز مرسى علم الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

ثه المشتركه االبتدائيه ملك/فايز عاطف فايز مرسىالـتأشير:   ، الشيخ مكرم بجوار المدرسه الحدي  

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  27271على محمود عبدالعزيز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

  وصف الـتأشير:   ، اوالد نصير نجع الجمل بملك/محمود عبدالعزيز مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27224جر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد محمود طه ابوالنصر ، تا -  102

 الـتأشير:   ، العرابه الشرقيه بجوار المعهد االزهرى بملك/احمد محمود طه ابوالنصر

نوان , تم تعديل الع 25255211وفي تاريخ  87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

مان محمد وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله /بحرى مدخل جزيرة شندويل بشارع اسيوط سوهاج بالجزيره ملك اي

 حسن عبدالسالم

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

ائية بملك اشرف ، تعديل العنوان والملك والنشاط للتابع بجعله/جزيرة شندويل خلف مدرسة مصطفى كامل االبتد وصف الـتأشير:  

 احمد محمود ونشاطه/صاله مزادات

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27223اسحق ابراهيم شحاته ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

الصلعا شارع العمده بجوار صيدليه محمد على بملك/مينا جادالله عطيه شحاته الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27221ناصر حافظ عبدالمولى صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

 الـتأشير:   ، البياضيه بجوار مسجد ال البيت البياضيه بالناظر ملك/ناصر حافظ عبدالمولى صديق

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27228  حلمى عبده رزيق عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  107

 الـتأشير:   ، اوالد سالمه بجوار مسجد النصر الكبير بملك/عبده حلمى عبده رزيق

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27222محمد خلف شلبى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

قصير بجوار منطقه العصاره الجسر الرئيسى ملك/خلف شلبى عبدالعال محمدالـتأشير:   ، روافع ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27271توماس اسحاق زكى طانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

 الـتأشير:   ، اوالد حمزه بجوار كنيسه السيده العذراء بملك/ايمن اسحاق زكى طانيوس

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27274مؤمن صفوت ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

 الـتأشير:   ، اوالد عزاز الطريق الرئيسى ملك/صفوت ابراهيم احمد

ديل العنوان , وصف تم تع 25255211وفي تاريخ  27272احمد رزق حافظ  على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

 الـتأشير:   ، تونس بجوار الموقف امام صيدليه د/امال ملك/محمد احمد احمد عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27273ايمن عبدالعال ادريس احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

صرف الصحى باوالد حمزه بملك/عبدالنافع جابرابوالوفاالـتأشير:   ، اوالد حمزه نجع اوالد على بجوار ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27278ممدوح سالم غانم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

 الـتأشير:   ، ادفا نجع الجزار بجوار مقعد ال غانم بملك/عماد جمال سالم غانم

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  23832ش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رانيا جميل فهيم حبي -  114

مالـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله/نجع سعودى بجوار كمين سوهاج البحرى بملك/عبدالجابر عطيه محمود سال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211ريخ وفي تا 27220هيثم خلف لبيب رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

 الـتأشير:   ، سوق االحد القديم بجوار صيدليه المحطه بملك/ انور خلف الله محمود احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  27277مصطفى محمود جابر حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

ع العرابه غرب السكه بملك/احمد محمود جابر حسينالـتأشير:   ، جزيره شندويل شار   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

  وصف الـتأشير:   ، جزيرة شندويل خلف مدرسه مصطفى كامل االبتدائيه ملك اشرف احمد محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  87575وى عبدالله طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    طارق طنطا -  118

وط سوهاج وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك والنشاط فى المحل رئيسى بجعله/بحرى مدخل جزيرة شندويل بشارع اسي

 بالجزيره ملك ايمان محمد حسن ونشاطه بيع المواد الغذائيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  21878اسالم هالل محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

شارع الشيخ عطى متفرع من شارع الكورنيش الغربى بملك/ عمرو احمد محمد  3الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله/ 

 المصرى

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  27275عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد ابواليزيد عبدالحميد -  120

 وصف الـتأشير:   ، قلفاو امتداد شارع الجمهوريه بملك/حسن عبداللطيف ضيف الله

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255211وفي تاريخ  27227مى حسام الدين حمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

شارع الجمهوريه امام المستشفى بملك/ خالد عابدين على حفناوى 0الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27758حسنى حمدى احمد نجدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

احمد نجدىالـتأشير:   ، جزيره شندويل شارع وابور المياه بملك/حمدى   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  27718عبدالرحيم احمد محمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

بداللهوصف الـتأشير:   ، سعدالله شارع متفرع من شارع سعدالله العمومى بجوار مسجد العمده بملك/ فاطمه ابواليزيد احمد ع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27277محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هانى عبدالله  -  124

 الـتأشير:   ، خارفه المنشاه بحرى الكوبرى بملك/كميله عبداللطيف شبيب محمد

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255212وفي تاريخ  27278ناديه موسى محمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

 الـتأشير:   ، الدويرات بجوار البنزيه بالدويرات ملك/هناء السيد عبدالرحيم عيسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27712مصطفى انور محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

محمود كمال جمعه خليفه شارع النبوى المهندس بجوار هايبر زادك بملك/ 20الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27714على محمود مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

شارع تقسيم الكسان خلف مجلس المدينه ملك/محمد محمود مصطفى على2الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27717ق قيده برقم    مجدى جمال محمد صالح ، تاجر فرد ،  سب -  128

 الـتأشير:   ، بلصفوره نجع شحاته بجوار الوحده الصحيه بملك/ جمال محمد صالح عطيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

ك/ فيصل تركى ـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك والنشاط فى التابع بجعله /اوالد مامن بجوار مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض بملال

 عبدالمعبود ونشاطه بيع بقاله بالتجزئه

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255212وفي تاريخ  72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

 الـتأشير:   ، جزيرة المنتصر مدخل اوالد مامن بملك /على مظهر عبدالعال على بدر

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  27274مصطفى ابوالخير محمد محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

رى ابوالخير محمد محمد مصطفى, وصف الـتأشير:   ، اوالد عزاز خلف محوالت الكهرباء ملك/صب  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  27755حماده محمود ابوضيف محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

 وصف الـتأشير:   ، جزيرة شندويل خلف وابوار المياه ملك/محمود ابوضيف محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27753ه برقم    حسن امبابى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  133

 الـتأشير:   ، بجوار المدرسه االعداديه الكوامل قبلى بملك/امبابى محمود حسن
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تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  27712سيف النصر على محمد على محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

، بجوار المسجد الكبير العنبريه بملك/احمد سيف النصر على محمد  وصف الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27277صالح الدين على عمر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

 الـتأشير:   ، الزوك بجوار مسجد ال بدارى الزوك الغربيه بملك/احمد على عمر احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27752محمد حسن شربينى رسالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

حوض السكن بملك/وليد صبرى صادق1الـتأشير:   ، روافع القصير عقار   

تم تعديل العنوان , وصف  55212252وفي تاريخ  27272اسالم التهامى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

 الـتأشير:   ، الخنانسه شرق بجوار ديوان ال جمعه بملك/يوسف السيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27750نرمين عياد نظير موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

عبدالوارث على عبدالوارث الـتأشير:   ، نجع ابو زغيله غرب الغرايبه ملك/مظهر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27270احمد عبدالجليل فوزى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

 الـتأشير:   ، خارفه المنشاه بجوار مسجد العتيق بملك/ محمد عبدالجليل فوزى محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27757قيده برقم    مظهر محمد امين طه ، تاجر فرد ،  سبق  -  140

 الـتأشير:   ، الحريزات بجوار مسجد الرضوان بنجع الشيخ /الحريزات الغربيه ملك/مؤمن محمد امين طه

وصف  تم تعديل العنوان , 25255212وفي تاريخ  27273توماس فكتور فوزى عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

(بملك/ فوقيه ولعان وهبه10الـتأشير:   ، بجوار صيدليه د/ايمن شارع النصر )  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  27751محمد ابوالفتوح رشاد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

يل رشاد اسماعيلوصف الـتأشير:   ، بجوار مسجد ابوبكر الصديق بنجع الحاج ابراهيم ملك/جبر  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  27713محمد محمود عبدالفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

 وصف الـتأشير:   ، ونينه الشرقيه خلف بنزينه جمال مقلد ملك/كريم اشرف احمد عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27710برقم     رافت فهمى طبله خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  144

ليكه الـتأشير:   ، روافع القصير على الجسر العمومى طريق سوهاج جرجا بجوار معرض ابوعلى للسراميك ملك/كرم فوزى م

 جعيدى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27752مصطفى عثمان احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

 الـتأشير:   ، قلفاو امتداد شارع الجمهوريه بجوار صيدليه د/ايمن بملك/محمد فؤاد احمد عمران

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27715اسالم عبدالحميد سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

بالعنبريه بملك/محمد احمد محمود السيدالـتأشير:   ، بجوار المسجد الكبير   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل2518/3/14بتاريخ1417وصف الـتأشير:   ، الغاء التابع المودع برقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27711رف خلف احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اش -  148

 الـتأشير:   ، شارع ترعه نجع حمادى بجوار مصنع الكاكاو بملك/عبدالحكيم حسين محمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212ي تاريخ وف 72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

دالمعبودالـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله /اوالد مامن بجوار مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض بملك/ فيصل تركى عب  
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وان , وصف تم تعديل العن 25255212وفي تاريخ  72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

مظهر عبدالعال  الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك والنشاط فى المحل الرئيسى بجعله/جزيرة المنتصر مدخل اوالد مامن بملك /على

 على بدر ونشاطه حظيره تربيه وبيع مواشى

عديل العنوان , وصف تم ت 25255212وفي تاريخ  27717محمود جالل قاسم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

شارع عبدالحميد القبارى امام مدرسه العمرى بملك/جالل قاسم احمد قاسم 22الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27757محمد محمود عباس عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

لشريف من شارع النصر بملك/جمال محمود البدرىشارع عبدالحليم محمود شارع ا10الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27754ياسر محمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد ال حافظ الكوامل قبلى ملك/العارف محمد محمود محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  27722ر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد حماده احمد محمد ، تاج -  154

 الـتأشير:   ، اوالد حمزه جزيره اوالد حمزه بجوار مسجد الرحمن ملك/محمود احمد محمد ابراهيم

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255213وفي تاريخ  27728محمود على حموده حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

 الـتأشير:   ، العمايده بجوار مدرسه اوالد جادالله خليل بملك/ سمر احمد صبره

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  27724عصام بادى احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

خليل عبدالحكيم عبدالستار محمدالـتأشير:   ، اوالد حمزه بجوار السالم جزيره اوالد حمزه بملك/  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  27723ايهاب محمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

بجوار مدرسة بيت داود بملك/ناجح محمود احمد عالم3الـتأشير:   ، بيت داود عقار رقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  27722رد ،  سبق قيده برقم    امل نور الدين صديق احمد ، تاجر ف -  158

  الـتأشير:   ، شارع الملك فيصل من شارع المخبز االلى بملك/ عادل عبدالحليم شعبان

العنوان , تم تعديل  25255213وفي تاريخ  27222عبدالحكيم عبدالستار محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

 وصف الـتأشير:   ، جزيره اوالد حمزه بجوار مسجد السالم بملك/محمود عبدالحكيم عبدالستار

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  27721بهجت يوسف شوقى عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

ف شوقى عبداللطيفوصف الـتأشير:   ، كوم اشكيلو بجوار صيدلية طلعت بملك يوس  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  25887عبدالودود محمود عطا عبدالودود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله/رجب السيد عطا عبدالودود

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  72772طارق عدلى عبدالكريم حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

 الـتأشير:   ، شارع الشيخ الشرقاوى ادفا ملك/محمد طه احمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  27725يسرا احمد محمد عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

ديم بمزاتا والشيخ جبر بملك/ احمد محمد عبدالراضىالـتأشير:   ، بجوار المعهد االبتدائى الق  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  27722عطيه احمد عبدالمجيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

 وصف الـتأشير:   ، كوم اشكيلو بجوار مسجد ال سالمه بملك عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27874صفاء السيد عبدالحكيم صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

 الـتأشير:   ، بجوار الوحده الصحيه بنجع الشيخ حمد ملك/محمود لطفى احمد رشوان ونشاطه حظيره تربيه وبيع مواشى

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27734،  سبق قيده برقم    نوره عاطف زكريا جبره ، تاجر فرد  -  166

 الـتأشير:   ، اوالد نصير شارع البربرى من شارع سياله اوالد نصير امام مدرسه حامد سليمان ملك/ناصر محمد ناصر
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تم تعديل العنوان , وصف  18252552وفي تاريخ  27732محمود السيد محمود حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

شارع التحرير امتداد خلف معهد العارف بملك/اسالم احمد قاسم4الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27747شاهر احمد محمود ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

قبلى بملك/رضه الخياط محمدالـتأشير:   ، بجوار كنيسه المسيح االنجيليه الكوامل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27743ابانوب عدلى قابيل دميان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

 الـتأشير:   ، بجوار موقف نجع حمادى شارع ديوان الرى بملك/ عدلى قابيل دميان جرجس

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  84138د ،  سبق قيده برقم    ياسر محمود عبدالعال محمد ، تاجر فر -  170

كرالـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله خلف الوحده المحليه برديس بملك/ امام محمد عبدالحافظ وشرين السيد شا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218يخ وفي تار 27874صفاء السيد عبدالحكيم صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

 الـتأشير:   ، بجوار الوحده الصحيه بنجع الشيخ حمد ملك/محمود لطفى احمد رشوان

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27874صفاء السيد عبدالحكيم صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

صالح سالم الغربى ملك/احمد حسن يوسف طه ونشاطه مقاوالت عموميه اكتوبر من شارع8الـتأشير:   ، شارع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27745حمدى محمود محمد حسب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

 الـتأشير:   ، شارع العيوسه الساحل قبلى بملك/سعد احمد محمد محمد

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  27705فان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود يوسف رضوان زع -  174

 وصف الـتأشير:   ، الشيخ مكرم بجوار المدرسه االعداديه بملك/يوسف رضوان زعفان عثمان

العنوان , وصف  تم تعديل 25255218وفي تاريخ  27733على محمد السيد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

 الـتأشير:   ، المحامده بجوار مكتب البريد المحامده البحريه ملك/محمد عبدالعزيز نوح محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  00277محمد محمد عبدالرحيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

ىمه بملك/على محمد عبدالرحيم عوض ونشاطه حظيره تربيه وبيع مواشالـتأشير:   ، بجوار مسجد ال ابوعميره اوالد سال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27741ايمن فكتور ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

نشارع بديوى من شارع القطب بجوار مخبز حسن بالغياتيه ملك/فكتور ابراهيم حس7الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27727محمود على عبدالحميد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

 الـتأشير:   ، بلصفورة شارع احمد ماهر بلصفوره بملك/حاتم نجاح شعبان فراج

تم تعديل العنوان , وصف  25255218ي تاريخ وف 27702حسن عبدالعال عثمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

  الـتأشير:   ، اوالد بهيج نجع رشوان بملك/عبدالعال عثمان ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27740مروان حمدى جادالرب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

طه بملك/بليغ حمدى جادالرب محمدالـتأشير:   ، بجوار محطه البلينا شارع المح  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27748حماده خلف محمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

 الـتأشير:   ، شارع سعد زغلول بجوار مسجد ابوقليل بملك/ حسن خلف محمد ابوالعال

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27744سبق قيده برقم      هانى محمد حميد محمد ، تاجر فرد ، -  182

 الـتأشير:   ، بجوار كمين برخيل بملك/ عبدالشكور عمر ابوالعال محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27701حسن رجب محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

امل امام مقابر المسيحيين بالطريق الصحراوى الغربى الكوامل بحرى ملك/صاصه ابوالحمد محمودالـتأشير:   ، الكو  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27730حسان صفوت ابراهيم حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

بملك/ صفوت ابراهيم حسانشارع المحامده العمومى  12الـتأشير:   ، المحامده القبليه عقار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27732عرفه فاروق محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

 الـتأشير:   ، نجع الشوش روافع القصير بملك/ شعبان فاروق محمود عمار

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27742رقم    فهد ابراهيم عبدالخالق على ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  186

 الـتأشير:   ، نجع النجار الشعارنه الشرقيه بجوار الجامع الكبير بملك/ ابراهيم عبدالخالق على

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27738عمرو محمد عاطف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

شارع سعيد بنجع ابوشجره ملك/ محمد عاطف احمد40شير:   ، الـتأ  

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  27742ابوزيد عبدالسالم ابوزيد خضيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

لرحمنابوزيد خضيرى عبداوصف الـتأشير:   ، نجع اوالد على اوالد حمزه بحرى مدرسه اوالد حمزه االبتدائيه ملك/عبدالسالم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27252محمد احمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ على فؤاد احمد مرزوق

تم تعديل العنوان , وصف  25255218يخ وفي تار 27735جمال حسن يسن عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

 الـتأشير:   ، بندار الكرمانيه بجوار فيال حسن بيومى ملك/حسن ياسين عيسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27747احمد عبدالله احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

اوالد عزاز بملك/ وليد محمد محمد عبدالحليم -صان الـتأشير:   ، امام مدينه الحرفيين نجع القي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27737جمالت كمال محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

 الـتأشير:   ، عرابه ابودهب بجوار موقف السيارات ملك/ابراهيم السيد احمد شبانه

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  00277محمد محمد عبدالرحيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد ال ابوعميره اوالد سالمه بملك/على محمد عبدالرحيم عوض

تم تعديل العنوان , وصف  25255218في تاريخ و 00277محمد محمد عبدالرحيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

  الـتأشير:   ، الشواوله ملك عزالدين عبدالرحمن على ونشاطه قطع غيار ولوازم السيارات

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27522احمد القاضى خلف امام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

لحوض بنى حميل بملك/ فارس عبدالحميد حسينالـتأشير:   ، بجوار ترعه ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  27737محمد فتحى السيد فرغل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

شارع الشجيع البحرى عبدالمنعم رياض خلف مسجد الشهيد ملك/احمد على محمد عبدالجواد12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27707الحليم رمضان هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبد -  197

 الـتأشير:   ، شارع ترعه نجع حمادى بجوار مكتب التموين بملك/نصره كمال على عثمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27771احمد على خلف جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  198

 الـتأشير:   ، اوالد هارون بجوار مدرسه اوالد هارون االبتدائيه واالعداديه ملك/على خلف جوده

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27434فهد نصر الدين سيد احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

العنوان بجعله ملك/ رجب درويش عيد الـتأشير:   ، تعديل الملك بنفس  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22500حماده احمد صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله بجوار المستشفى شارع السويقه بنى حميل بملك/ عرابى احمد صالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27783ر صابر احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالستا -  201

شارع الضواحى من شارع ابوحجى امام مدرسه النقراشى بملك/فتحيه احمد حسان حسين18الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217تاريخ وفي  27784اشرف محمد السيد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

 الـتأشير:   ، بجوار مطحن شكرالله شارع االفندى بملك/خيرى صديق عبدالحافظ حسنين

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27787امل ابو بكر هاشم محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

حاليا برج مبارك بملك/ ورثه المرحوم محمود على محمد مبارك 17سابقا ورقم  20 الـتأشير:   ، شارع الجمهوريه رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27707حمدى احمد على سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

 الـتأشير:   ، السقريه بجوار الجامع الكبير بملك/حميد احمد على سليمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27772هناء جمال شاكر صدراك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

شارع سعيد بن الحارث من شارع المزدلفه بملك/ يسر سعد زغلول شاكر 110الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217خ وفي تاري 77214عالء احمد ابوزيد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

 الـتأشير:   ، خلف االسعاف شارع صالح سالم الشرقى ملك ممدوح عبدالحميد سليمان عزب ونشاطه مكتب هندسى

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  77214عالء احمد ابوزيد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

وار المسجد الشرقى شارع البحر بملك/احمد ابوزيد السيد احمدالـتأشير:   ، بج   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  20172احمد عادل محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله/ عزبه نظيف السمطا بملك/ ثروت ملطى جرجس

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27781جمال خليفه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     نهال -  209

 الـتأشير:   ، بلصفورة بجوار مزلقان السكه الحديد ملك/حازم عزت خليفه محمد

تم تعديل العنوان ,  55217252وفي تاريخ  27787مينا عبدالمسيح شحاته عبدالمسيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

 وصف الـتأشير:   ، عزبه نظيف السمطا بملك/ عبدالمسيح شحاته عبدالمسيح سمعان

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  82323مؤمن احمد حامد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

حمد حامد عبدالعال مهرانالـتأشير:   ، شارع مصنع الزيوت مدينه ناصر بملك/ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  82323مؤمن احمد حامد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  212

 الـتأشير:   ، مدينة ناصر شارع مصنع الببسى كوال بملك احمد حامد عبدالعال ونشاطه محل جزاره وتوريدات لحوم

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  82323د عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مؤمن احمد حام -  213

وقيد تابع ونشاطه  3708الـتأشير:   ، شارع اخميم امام مبنى مديريه االصالح الزراعى ملك مديريه االصالح الزراعى ادوع برقم 

 جزاره

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  82323سبق قيده برقم      مؤمن احمد حامد عبدالعال ، تاجر فرد ، -  214

بمحالت الجمعيه التعاونيه العامه لالصالح الزراعى شارع اخميم سوهاج مدينه ناصر ملك الجمعيه  2الـتأشير:   ، محل رقم

   التعاونيه العامه لالصالح الزارعى ونشاطه  بيع وتجهيز ماكوالت

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27708عبده محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عاصم صديق -  215

 الـتأشير:   ، اوالد على بجوار مدرسه اوالد على االعداديه بملك/رمضان صديق عبده محمد

تم تعديل العنوان , وصف  72525521وفي تاريخ  87554اسعد محمد احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

ع ونشاطه تجاره اوراق الغى بطلب التاشير لالستغناء عنه نهائيا م 2517/7/22بتاريخ  8102الـتأشير:   ، كان له محل مودع برقم 

 بقاء االصل
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عنوان , تم تعديل ال 25255217وفي تاريخ  27702عصام عبدالعاطى عصام ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

 وصف الـتأشير:   ، بجوار مدرسه نور المعارف شارع بورسعيد ملك/محمد عادل محمد

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  27775خميس فتحى عبدالحليم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

بملك/شاديه محمد عبدالدايم وصف الـتأشير:   ، اوالد نصير بجوار مخبز اسماء على احمد بنجع الجمل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27782خليل سليمان محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

 الـتأشير:   ، اوالد نصير بجوار مسجد ال االحمر بملك/محمود خليل سليمان محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27780قيده برقم     حازم محمد احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق -  220

( امام مركز شباب الرى غرب الكوبرى بجوار طاحونه رشوان بملك/ محمد عبدالحميد محمد رباب محمد2الـتأشير:   ، عقار رقم)  

تم تعديل العنوان , وصف  52172525وفي تاريخ  27704صابر رفاعى بغدادى فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  221

 الـتأشير:   ، العمايده بجوار الوحده الصحيه بملك/عمر صابر رفاعى بغدادى

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22753على احمد ابوالعال عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

  الـتأشير:   ، نجع ابوستيت بجوار دوار ابو ستيت اوالد عليوبملك/ احمد ابوالعال عبداللطيف

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22753ده برقم    على احمد ابوالعال عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قي -  223

زئه(الـتأشير:   ، اوالد عليو اول مدخل نجع ابوستيت بملك/ شمس الدين محمود احمد جاد ونشاطه سوبر ماركت )بقاله بالتج  

تم تعديل العنوان , وصف  21725255وفي تاريخ  27788محمود احمد عبدالجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

 الـتأشير:   ، بلصفوره بجوار مصانع الطوب بملك/ رمضان فاروق محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22753على احمد ابوالعال عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

ه وبيع مواشىعليوبملك/ احمد ابوالعال عبداللطيف ونشاطه حظيره تربي الـتأشير:   ، نجع ابوستيت بجوار دوار ابو ستيت اوالد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  82323مؤمن احمد حامد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  226

جه بيع مواد غذائيهالـتأشير:   ، شارع مصنع الزيوت مدينه ناصر بملك/احمد حامد عبدالعال مهران ونشاطه ثال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  77214عالء احمد ابوزيد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

 الـتأشير:   ، بجوار المسجد الشرقى شارع البحر بملك/احمد ابوزيد السيد احمد ونشاطه مكتب مقاوالت

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  27785فرد ،  سبق قيده برقم     رامى فوزى نجيب واصف ، تاجر -  228

شارع احمد بدوى متفرع من شارع المخبز االلى بملك/مينا فوزى نجيب واصف03الـتأشير:   ،    

, وصف تم تعديل العنوان  25255217وفي تاريخ  27782صابر على عثمان على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  229

 الـتأشير:   ، روافع القصير بجوار مسجد خلف ملك/رضوان عبدالغنى مهران

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27770ابتسام على علم الدين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

رس عبداللطيفالـتأشير:   ، بجوار المسجد الكبير ال زامل السمطا بملك/ عبداللطيف عبدالحا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27027نصرى انور رشدى جندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله نجع فرج الله جزيره شندويل بملك/ مينا نصرى انور رشدى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  27778يده برقم    هبه على احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  232

، روافع العيساويه بجوار محجر اسعد بملك/ فتحى صديق امين    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27777رجب محمد فراج عالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

بجوار المسجد الكبير بملك /محمد فراج عالوىالـتأشير:   ، البواريك   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27773صابر على عبدالمجيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  234

اجسوهالـتأشير:   ،  قريه بلصفوره بجوار مسجد الشيخ زغيبر بشارع احمد ماهر  بملك/  الوحده المحليه لمركز ومدينه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27727احمد عبد الاله احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  235

 الـتأشير:   ،  جزيره شندويل غرب السكه الحديد بملك/ عبد الاله احمد احمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  75277حسام محمد شعبان حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

 الـتأشير:   ، شارع موسى ابن النصير المخبز االلى بملك/ عالء محمود شعبان حسانين

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  72203خالد محمد عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  237

ك بجعله بملك /عزام عبدالمجيد احمدالـتأشير:   ، تعديل المل  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  27773محمد عشرى عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  238

 وصف الـتأشير:   ، ونينه الشرقيه بجوار كوبرى الرئيسيه بملك/ ابراهيم محمد محمود هريدى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20177جر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد على محمد مهران ، تا -  239

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ السيد عبدالعال محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27774الشريف فراج جابر فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  240

، شارع الشهيد محمد ضياءالدين خلف سنترال الزهراء بملك/ عارف عبدالكريم عارف الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27727خالد ابراهيم مرسى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

احمد قاسم عبدالرحمن شارع امتداد شارع الجمهوريه بجوار هايبر كارفور بملك/ محمود 8الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27774حكمه وثيق فهمى ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  242

 الـتأشير:   ، السقريه بجوار المدرسه الثانويه العامه بالشيخ عالم بملك/ صبرى بنيامين يوسف سعيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27771فرد ،  سبق قيده برقم     احمد صابر على شحاته ، تاجر -  243

 الـتأشير:   ، المزالوه امام الترعه بملك/ امال فهمى عبدالكريم مهران

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27772احمد صالح محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

، برج المنتصر شارع مدرسه اللغات مدينه ناصر بملك/ عمرو محمد منتصر السيد   الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27721هند ابوالفتوح رجب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

فارالـتأشير:   ، بجوار الوحده الصحيه اوالد عزاز بملك/ حسام مصطفى خزيم عبدالغ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27772اسالم ابوالوفا ابوالفضل على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  246

شارع عباس العقاد امام مدرسه الزهور بمدينه ناصر بملك/ عبدالرحمن عطفى عبدالرحمن 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27772قيده برقم     محمد سيد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق -  247

 الـتأشير:   ، جزيره شندويل شارع التاجى بجوار مسجد الشيخ شرف الدين بملك/ حسام احمد محمد احمد التاجى

م تعديل العنوان , ت 25255212وفي تاريخ  27728امينه عبدالرحيم محمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  248

 وصف الـتأشير:   ، اوالد سالمه بجوار مدرسه اوالد سالمه االبتدائيه الجديده بملك/ محمد عبدالحميد محمد عبد المنعم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27778عنتر جاد حسانين عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

تشفى الرويهب بملك/ جاد حسانين عوض احمدالـتأشير:   ، بجوار مس  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  73881احمد مصطفى علي ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

شارع الجناين نجع ابوشجره بملك/ محمد مصطفى على ابو العز 38الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله   
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 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27720جمال بخيت ابراهيم عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

 الـتأشير:   ، اوالد غريب بجوار شبكه الصرف الصحى بملك/ فايقه بخيت جادالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255212يخ وفي تار 27723طلعت محمد عبدالله السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  252

 الـتأشير:   ، اوالد نصير بجوار المدرسه االبتدائيه باوالد نصير بملك/ محمد عبدالله السيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27777احمد صديق عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

غرب بجوار الوحده الصحيه بملك/ صديق عبدالعزيز محمدالـتأشير:   ، الخنانسه   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  27725ابوبكر صديق عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

 وصف الـتأشير:   ، الخنانسه غرب بجوار الجمعيه الشرعيه بملك/  صديق عبدالعزيز محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27722شبيب حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     حسين محمود -  255

 الـتأشير:   ، الكوامل قبلى بجوار المدرسه االبتدائيه بملك/  محمود شبيب حسن زهر

تعديل العنوان , وصف تم  25255212وفي تاريخ  27700ثابت نورالدين احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  256

  الـتأشير:   ، الخنانسه بجوار مدرسه الخنانسه  غرب االعداديه بملك/محمد نور الدين احمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27770محمد رجب احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  257

رى تمثال سيتى بملك/ اسامه رشدى احمد رشوانالـتأشير:   ، قلفاو امتداد شارع التحرير بح  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27777حسين محمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  258

 الـتأشير:   ، روافع القصير بجوار مسجد الحق شرق البلد بملك/ فوزيه زكى ابوالحسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27777، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد عبدالحميد محمد على -  259

 الـتأشير:   ، البربا غرب المجلس القروى بملك/ عالء ادريس حسن عبدالراضى

وان , تم تعديل العن 25255212وفي تاريخ  27724محمد محمود عبدالاله عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  260

 وصف الـتأشير:   ، نجع العرايا بجوار مسجد االيمان ونينه الشرقيه بملك/ محمود عبدالاله عبدالرحمن السيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  27722رومانى نعيم وليم بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

( بجوار الكنيسه الجديده بملك/ اشرف محمد قاسم قاسم10الـتأشير:   ، شارع الشريف من شارع النصر)  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22513احمد فواز احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  262

 الـتأشير:   ، البواريك بجوار فرن خالد محمود بملك/رمضان فواز احمد محمود

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  22558بدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فرج الله عشرى ايمام ع -  263

 وصف الـتأشير:   ، جزيره شندويل بجوار مسجد الرحمن نجع الحوارس ملك/ مهنى عشرى ايمام عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  25521725وفي تاريخ  22555سمريه شفيق ادم اقالديوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  264

الدهشارع ميدان الشبان المسلمين من شارع المشنب امام السنترال بملك/ رومانى جرجس قالده وكيرلس جرجس ق 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  22518رزق مرزوق فرغل عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  265

لـتأشير:   ، روافع القصير نجع المسعدات الغربيه ملك/مرزوق فرغل عبدالحميدوصف ا  

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  77207عبدالمحسن عوض فارس عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  266

 وصف الـتأشير:   ، نجع مازن غرب بملك/محمد عوض فارس عبدالمجيد وسوبر ماركت

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22552اسماء محمد احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  267

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد اسماعيل امين بالمحامده القبليه بملك/ حمدى جمال رياض محمد
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 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255217تاريخ  وفي 22550نورا حمدى صابر بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  268

 الـتأشير:   ، المحامده قبلى الطاحونه البحريه المحامده البحريه ملك/لدهم مزيد محمد مزيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  75821مهران ناصر زكى مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

ر بجوار معهد محمد على مكى بملك/ناصر زكى مهرانالـتأشير:   ، شارع االزه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  75821مهران ناصر زكى مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  270

بجوار جوازات سوهاج ونشاطه لوازم سيارات 8الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22551،  سبق قيده برقم     طارق السيد محمد جبريل ، تاجر فرد -  271

 الـتأشير:   ، الحرجه قبلى سياله البوره غرب موره الشيخ بركه بملك/مصطفى عبدالرحيم احمد

لعنوان , تم تعديل ا 25255217وفي تاريخ  77207عبدالمحسن عوض فارس عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  272

 وصف الـتأشير:   ، نجع مازن غرب بملك/محمد عوض فارس عبدالمجيد

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  77207عبدالمحسن عوض فارس عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  273

عبدالكريم ونشاطه تجاره مواشى وصف الـتأشير:   ، بجوار المعهد الدينى نجع مازن غرب ملك محمود عبدالكريم محمود  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  70710موريس جمال حشمت عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

مود صالحتعديل العنوان والملك بجعله/ شارع سعد محمد احمد بجوار السجل المدنى الجديد بملك/ عبدالنبى السيد مح2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22515ايمن فوزى شنوده بساده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  275

 الـتأشير:   ، كوم بدار بجوار كنيسة مارى جرجس بملك عطيات انيس بساده

تم تعديل العنوان , وصف  21725255وفي تاريخ  22517احمد صابر امين عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  276

 الـتأشير:   ، اوالد عزاز بجوار مسجد نجع ابوحسين البحرى بملك/محمد صابر امين

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22517احمد صابر امين عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  277

ن شطب وذلك ر كوفى شوب كيلوباترا نجع ابوحسين بملك محمد صابر امين عثماالـتأشير:   ، كان له محل بناحيه اوالد عزاز بجوا

 لترك التجاره نهائيا

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22552عوض صبره عوض محفوظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  278

حمص الـتأشير:   ، الخنانسه شرق بجوار ديوان ال محفوظ بملك/ على السيد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22553محمد احمد عبدالرحيم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  279

 الـتأشير:   ، الدناقلة بجوار مدرسه الصنايع بالدناقله ملك/عادل احمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22557عمر محمد عبدالفتاح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  280

 الـتأشير:   ، اوالد على بجوار مسجد عمربن الخطاب ملك/عادل مختار ابوالحمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255217اريخ وفي ت 75821مهران ناصر زكى مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  281

 الـتأشير:   ، شارع االزهر بجوار معهد محمد على مكى بملك/ناصر زكى مهران ونشاطه حظيره تربيه وبيع مواشى

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22554هيام نصر الدين سالمان ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  282

ير:   ، الزوك بجوار الموقف بالزوك الشرقيه ملك/اشرف ابراهيم مسعود فرجالـتأش  

تم تعديل العنوان , وصف  25255217وفي تاريخ  22557صباح مقلد على السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  283

 الـتأشير:   ، بجوار مكتب بريد عزبه نخله بنى عيش بملك /محمد على محمد حسين

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22522ارتن مجدى خليل مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    م -  284

 الـتأشير:   ، اوالد عزاز بجوار دير االنبا شنوده بملك/ ناصر ورد فرج عطيه
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تم تعديل العنوان , وصف  22325255وفي تاريخ  22523عادل عبدالغنى محمود داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

 الـتأشير:   ، السمطا عزبه نظيف نجع السكه بملك/ هشام ضاحى عبدالغنى محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22530بسمه حمزه على كمال الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  286

يد ملك/على حمزه على كمال الدينالـتأشير:   ، الدويرات بجوار مسجد خالد بن الول  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22538محمد بيومى يونس حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  287

 الـتأشير:   ، روافع القصير الشوش الغربيه بملك/على السيد شيخون عرابى

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22527قيده برقم    عايده سرور محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق  -  288

 الـتأشير:   ، الحريزات بجوار مسجد الحريزات الغربيه بملك/ سعد عبدالموجود صديق

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22528مينا مشيل سامى عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

السقريه الشيخ عالم بملك/ جرجس مشيل سامى عوض الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  28440مينا منير هالل عبدالشهيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  290

بر ونشاطه هاي كومبواند جاردن سيتى) مول جاردن سيتى( بمدينه سوهاج الجديده بملك/ محمود احمد خليل بدوى 2الـتأشير:   ، 

 مواد غذائيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22525كريمه حبيب فخرى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  291

 الـتأشير:   ، الصلعا بجوار المدرسه االعداديه بملك/احمد محمد عبدالاله

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22521م    اشرف رفاعى فراج فايز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  292

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد النور الكوامل قبلى بملك رفاعى فراج فايز

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  22524جابر عبدالحفيظ محمد عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  293

لى بجوار مدرسه اوالد على الثانويه بملك/ عبدالرحيم عزالدين عبدالرحيموصف الـتأشير:   ، اوالد ع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  80155ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  294

ه لحى غرب سوهاجالـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله شارع المحطه القبلى بملك الوحده المحلي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22527مرزوقه خلف منصور محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  295

 الـتأشير:   ، جزيره شندويل شارع السنجق منصور بملك/ جابر عبداللطيف مزيد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  28440قم    مينا منير هالل عبدالشهيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  296

كومبواند جاردن سيتى) مول جاردن سيتى( بمدينه سوهاج الجديده بملك/ محمود احمد خليل بدوى 2الـتأشير:   ،   

وان , وصف تم تعديل العن 25255223وفي تاريخ  28440مينا منير هالل عبدالشهيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  297

 الـتأشير:   ، بجوار برج النحاس شارع ديوان الرى بملك/ حربى العبد دبوس عبدالشهيد ونشاطه بقاله

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  22517عبدالفتاح القطرى عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  298

التوحيد نجع ابوشافع ملك/صالح الدين عبدالرحيم محمد وصف الـتأشير:   ، الحرجه بحرى بجوار مسجد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22520ناجح حافظ مهدى حالوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  299

  الـتأشير:   ، العمايده بجوار الكوبرى القبلى بملك/  عبدالله ناجح حافظ مهدى

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22532جندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ايفلين وهيب اسحق -  300

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد التوحيد بشارع طراد النيل مدينه ناصر ملك/اسامه ابوصالح محمد سالم

تم تعديل العنوان , وصف  25522325وفي تاريخ  22533يوسف عبدالكريم جبريل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  301

 الـتأشير:   ، الخنانسه بجوار مسجد انور الخنانسه غرب بملك/عبدالكريم جبريل احمد
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تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  80155ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  302

بو الحسن محمد عالم قاسمالـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  80155ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  303

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان و الملك بجعله / عزبه عليو البخايته بملك/ ابو الحسن محمد عالم قاسم

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  22531حمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد جمال محمد احمد م -  304

( شارع القطب حاره حبيب حطب بملك/ مصطفى جمعه ابوعمير1وصف الـتأشير:   ، عقار رقم )  

يل العنوان , وصف تم تعد 25255223وفي تاريخ  22535احمد تاج الدين توفيق حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  305

 الـتأشير:   ، الشيخ مرزوق شارع النقطه بجوار مقام الشيخ مرزوق بملك/ ناديه شاكر عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22512سهام عابدين محمد فضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  306

ع الجزار االبتدائيه ملك/ابوالحمد يمنى محمد ابوخطيبهالـتأشير:   ، ادفا نجع الجزار بجوار مدرسه نج  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22522محمد على عبدالرحيم عميره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  307

عدشارع الشريف من شارع الجمهوريه بجوار مطعم ديوان الشام بملك/ مدحت نادى فخرى مس 27الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  22534احمد عبدالصبور محمد عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  308

 وصف الـتأشير:   ، بجوار مسجد الضباعه طريق بنى منصور عرابه ابيدوس ملك/امينه عبدالحليم عبدالرحمن محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  80155ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  309

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان و الملك بجعله / عزبه عليو البخايته بملك/ ابو الحسن محمد عالم قاسم

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  80155ه برقم    ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  310

بجعله شارع المحطه القبلى  2512/3/12بتاريخ  1127الـتأشير:   ، تعديل النشاط والعنوان و الملك فى المحل التابع المودع برقم 

 بملك/ الوحده المحليه لحى غرب سوهاج ونشاطه بيع بذور و تقاوى زراعيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  80155سن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابوالح -  311

بجعله بملك/ ابو الحسن محمد عالم قاسم 2512/7/12بتاريخ  0542الـتأشير:   ، تعديل الملك فى التابع المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255223وفي تاريخ  25524م    معتز محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  312

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل2517/2/21بتاريخ 1427، الغاء التابع المودع  برقم     

ان , تم تعديل العنو 25255224وفي تاريخ  22548محمد وفدى ابوالفتوح رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  313

 وصف الـتأشير:   ، العرابه الشرقية بجوار السنترال بملك/مظهر وفدى ابوالفتوح

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  22532عشرى محمد عبدالرحمن عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  314

ه هريدى حسين هريدىوصف الـتأشير:   ، نجع االبنودى بجوار مسجد ابوبكر الصديق بملك/ نور  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  22540عرفه جالس عبدالعزيز هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  315

 وصف الـتأشير:   ، ادفا بجوار مسجد ال الصعيدى ملك/محمد رشاد زيدان

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  42254على احمد صادق ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  316

بملك/ احمد هاشم احمد عبدالمقصود 10الـتأشير:   ، بجوار التامين الصحى بعماره االوقاف شارع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  22545خالد صبره عطيه عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  317

بخايتة بجوار الموقف بملك/ صبره عطيه عويضهالـتأشير:   ، ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  22537ممدوح محمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  318

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد الخنانسه الخنانسه شرق ملك/محمد محمود محمد السيد
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تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  22547تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد السيد عبدالعال عطيه ، -  319

 الـتأشير:   ، الزوك بجوار مسجدالصفا الزوك الغربيه ملك/محمد عبدالعال عبدالغنى احمد

نوان , وصف الـتأشير: تم تعديل الع 25255224وفي تاريخ  03773ايمن السيد امام سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  320

شارع عبدالحليم محمود من شارع ترعه باجا الغربى بملك/ عبدالاله احمد حفنى محمد 7، تعديل العنوان والملك بجعله     

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  82857سعاد على مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  321

وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء االصل2517/7/27بتاريخ 4781لتابع المودع برقم الـتأشير:   ، الغاء ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  22541منصور على جبر حمدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  322

لله عارف محمدالـتأشير:   ، العمايده بجوار ديوان ال الياس العمايده الغربيه بملك/عبدا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  22537محمود قدرى ابراهيم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  323

 الـتأشير:   ، نجع االبنودى بجوار مسجد ابوبكر الصديق ملك/قدرى ابراهيم ابوزيد

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  22542قيده برقم     اشرف عبدالصبور محمد عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبق -  324

 وصف الـتأشير:   ، الزاره بجوار مسجد الرحمن بملك/احمد عبدالاله خليفه شحاته

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  22543محمد حمدان محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  325

ر مدرسه الكوامل القبليه الكوامل قبلى بملك/جمال السيد حسن ابورحابالـتأشير:   ، بجوا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  22542كرم قديس بطرس ناشد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  326

اهيم السيد عبدالعالشارع ابازر الغفارى شارع ابوبكر الصديق خلف االذاعه بملك/محمد ابر4الـتأشير:   ، عقار رقم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22503مروان محمد عبدالقادر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  327

 الـتأشير:   ، الخنانسه بجوار كوبرى الحيزى بالخنانسه غرب بملك/محمد عبدالقادر احمد حسين

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22588د ،  سبق قيده برقم    مصطفى صبرى محمد مبارك ، تاجر فر -  328

شارع القمحى البحرى المخبز االلى ملك/خلف على محمد محمود1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22587حسين يوسف عبدالاله حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  329

ير:   ، شارع ابوحبسه متفرع من شارع بحرى المرور بملك/ يوسف عبدالاله حسينالـتأش  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  77408محمد خطاب محمد مهران محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  330

يد ن امتداد شارع التحرير قلفاو ملك ابوز(بجوار مدرسه احمد ضيف الله االعداديه بني7وصف الـتأشير:   ،  حوض الناحيه رقم)

 الفولى عبدالله وسمتها التجاريه الرايه لبيع المواد الغذائيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22582محمود رشاد فرغل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  331

ه الشرقيه بملك/رشاد فرغل محمود محمدالـتأشير:   ، العمايده بجوار كوبرى ال فياض العمايد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  77408محمد خطاب محمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  332

لى لفوبجوار مدرسه احمد ضيف الله االعداديه بنين امتداد شارع التحرير بملك/ ابوزيد ا 7الـتأشير:   ، قلفاو حوض الناحيه رقم 

 عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  77408محمد خطاب محمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  333

 الـتأشير:   ، كان له محل بقلفاو و شطب لترك التجاره

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  77408محمد خطاب محمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  334

/وائل فولى الـتأشير:   ، ** له محل بناحيه شارع االمام الترمذى المتفرع من شارع محمد فريد امام فيال المنياوى مدينه ناصر بملك

 احمد حسن ونشاطه بيع وتجميد)لحوم وطيور(
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 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255220ريخ وفي تا 24880محمد محمود السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  335

 الـتأشير:   ، شارع المخبز االلى خلف برج المهندسين بملك/احمد السيد محمد السيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  24880محمد محمود السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  336

الن ر االسالم من شارع التحرير بملك احمد رفعت محمد صديق مقلد ونشاطه  دعايه واعالـتأشير:   ، له محل بناحيه شارع نو

 )فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت (

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  24880محمد محمود السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  337

ه مشروبات اول شارع المخبز االلى خلف برج المهندسين بملك احمد السيد محمد السيد ونشاطه  بوفيالـتأشير:   ، له محل بناحيه 

 ساخنه

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22587افتخار احمد عبداللطيف الحداد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  338

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد ال البيت الباسكيه بملك/ ايمن فاروق احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220خ وفي تاري 22508عائشه خليفه ابوزيد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  339

 الـتأشير:   ، الخنانسه نجع البط الخنانسه غرب ملك/ابراهيم حموده مصطفى عبدالعاطى

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22585نواره موسى صبره احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  340

جوار شبكه الكهرباء بملك/عبدالحميد نصرالدين عبدالحميدالـتأشير:   ، شارع عبدالمولى محمود ب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22505مصطفى كامل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  341

 الـتأشير:   ، روافع القصير شرق البلد نجع الديسه ملك/فايزه احمد السيد رشوان

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22504حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     زيدان سبع مطاوع -  342

( شارع المخبز االلى بملك/ ابوالفضل حافظ ابوالفضل2عمارات التعاونيات محل رقم ) 3الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220 وفي تاريخ 22581زيد محمد شعبان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  343

 الـتأشير:   ، الخنانسه نجع حسن عثمان الخنانسه غرب بملك/محمد شعبان عبدالعال حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22584ايمن السيد عبدالعال سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  344

ملك/البدرى السيد عبدالعال سالمالـتأشير:   ، بجوار مسجد ال حرب ب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22507ابراهيم عبدالرحيم محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  345

 الـتأشير:   ، غرب المدرسه االبتدائيه بالكوامل قبلى بملك/صباح هاشم احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  24880فرد ،  سبق قيده برقم    محمد محمود السيد محمد ، تاجر  -  346

تروليهالـتأشير:   ، شارع المخبز االلى خلف برج المهندسين بملك/احمد السيد محمد السيد ونشاطه مكتب مقاوالت نقل مواد ب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220ريخ وفي تا 22583محمد شوقى مختار حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  347

 الـتأشير:   ، اوالد عليو نجع ابوستيت باوالد عليو بملك/جواهر عبدالحميد محمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22547مايكل صبحى ونس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  348

امام مجلس المدينه بملك حمدى مختار جاد الكريم محمود الـتأشير:   ، شارع صالح سالم الغربى  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  73447اسماعيل عيسى محمد بطيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  349

 الـتأشير:   ، شارع التحرير برديس بملك/ نهاد سمير ادريس

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  73447،  سبق قيده برقم     اسماعيل عيسى محمد بطيخ ، تاجر فرد -  350

 الـتأشير:   ، شارع التحرير برديس بملك/ عيسى محمد بطيخ ونشاطه بيع مصوغات ذهبيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  73447اسماعيل عيسى محمد بطيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  351

 الـتأشير:   ، شارع التحرير برديس بملك/ عيسى محمد بطيخ ونشاطه مكتب استيراد وتصدير واستثمار عقارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  22502محمد عبدالراضى ابراهيم السمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  352

لك/ عبدالراضى ابراهيم السمانوصف الـتأشير:   ، قريه اوالد الشيخ عزبه النمر بم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22501ابراهيم صالح ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  353

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد الكبير الكوامل قبلى بملك/صالح ابراهيم احمد سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22500رد ،  سبق قيده برقم    هناء صدقى حسن عبدالعال ، تاجر ف -  354

  الـتأشير:   ، البخايته نجع ابوحمد بملك/ عامر صدقى حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22580احمد فتحى السيد عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  355

و برج مختار احمد جالل شارع العضاضه بملك/مختار احمد جاللالـتأشير:   ، قلفا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  22507عاطف عبدالرحمن سليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  356

رحمنالـتأشير:   ، امام مطعم صالح للكباب شارع التحرير برج االقتصادى بملك/عواطف عبدالسميع عبدال  

تم تعديل  25255220وفي تاريخ  22582عبدالوهاب الطيب عبدالرحيم احمد القاضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  357

  العنوان , وصف الـتأشير:   ، نجع مازن غرب بجوار مسجد نجع مازن ملك/جميله هاشم عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  73447رقم    اسماعيل عيسى محمد بطيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  358

ر ادريسالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر هن نشاط مكتب مقاوالت عموميه بعنوان شارع التحرير برديس بملك/ نهاد سمي  

تم تعديل العنوان ,  22825255وفي تاريخ  22573صبرى عبدالمبدى مهران عبدالمبدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  359

 وصف الـتأشير:   ، كوم بدار بجوار المدرسه االعداديه بكوم بدار بملك/عاطف مهران عبدالمبدى

تم تعديل العنوان  25255228وفي تاريخ  22521عزام عبدالباسط ابوالسعود عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  360

يل نجع القنطره بملك/هشام عبدالباسط ابوالسعود عبدالموجود, وصف الـتأشير:   ، جزيره شندو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22520ميالد وهيب دوس عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  361

محمد على عبدالرحيم الـتأشير:   ، شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع المخبز االلى بجوار بنك التنميه بسوهاج بملك عادل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22577محمود ابوالقاسم السيد عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  362

 الـتأشير:   ، شارع العضاضه بجوار صيدليه د/ريمون قلفاو ملك/محمد ناصر محمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22575سبق قيده برقم    اندرو اميل نصيف عطا الله ، تاجر فرد ،   -  363

 الـتأشير:   ، اوالد عليو بعد مدخل اوالد عليو عزبه حمام بملك/ رمضان عبداللطيف مطاوع عبداللطيف

ان , وصف تم تعديل العنو 25255228وفي تاريخ  22572زكريا محمد حماد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  364

 الـتأشير:   ، البخايتة نجع ابوحمد ملك/امل طه ابوالحسن حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22571حيضر السيد شبيب السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  365

 الـتأشير:   ، الكوامل قبلى بجوار مسجد ال خاطر بملك/السيد شبيب السيد عارف

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22572سالم محمد عبدالجواد عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ا -  366

 الـتأشير:   ، قلفاو بجوار مسجد العمرى بملك/ محمود سامح مصطفى محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22528مريم ادم محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  367

 الـتأشير:   ، الحالفى الشارع العمومى بجوار الكمين بملك/ احمد محمد عبدالشافى

تم تعديل العنوان ,  25255228في تاريخ و 27403رمضان حسين رضوان ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  368

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ الليثى عبدالحميد محمد حمدون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22570على محمد محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  369

جوار الوحده الصحيه بملك/احسان محمد عبدالمولى سيدالـتأشير:   ، بلصفوره بجوار نقطه الشرطه ب  

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  77171الطيب ابراهيم احمد محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  370

دالرحمنمود عبوصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله بجوار مكتب االمن الصناعى بالحوزه بملك/ حسين محسن مح  

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22577عزيزه توفيق يونس سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  371

 الـتأشير:   ، السقريه قبلى البلد بجوار مسجد السوالم ملك/انور عبدالموجود احمد ابورحاب

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22527ده برقم    رضه مصطفى عمر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قي -  372

 الـتأشير:   ، السقريه بجوار مدرسه اوالد هارون االعداديه بملك/ صالح مصطفى عمر

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22522محمود جمال محمد رحاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  373

المحامده شارع الشهيد احمد بدوى بالمحامده البحريه بملك/محمد طه عبدربه حسين الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22522ناديه حبيب دميان مرقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  374

عبدالالهالـتأشير:   ، شارع الخنساء بالمخبز االلى بسوهاج بملك ابوالفضل عبدالموجود   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22525عماد محمد طلب خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  375

 الـتأشير:   ، الكوامل شارع الورشه الكوامل بحرى ملك/بركات خلف عبداللطيف شيخون

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  57422اسالم حسن محمد عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  376

 الـتأشير:   ، العمايده الشرقيه بجوار مسجد ال ريان بملك/حسان صابر مسعود عطيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22578محمد سليمان فاضل ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  377

ه نجع حمادى الشرقى بجوار مركز شباب حى راشد بملك/طالل كمال حسن ابوالحسنالـتأشير:   ، شارع ترع  

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  22523محمود احمد سامى محمد عبدالنعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  378

ك/ احمد سامى محمد عبدالنعيماكتوبر بشارع عبدالمنعم رياض حى مبارك بمل 8وصف الـتأشير:   ، بجوار مدرسه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  22524احمد محمد هاشم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  379

  الـتأشير:   ، اوالد نصير بجوار المدرسه االبتدائيه بملك/ يوسف نور الدين السكرى

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  27172سبق قيده برقم      متولى سمير متولى ابوزيد ، تاجر فرد ، -  380

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ ابراهيم عباس متولى ابوزيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22570خالد محمود رفاعى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  381

د نصير بجوار ورشه محمود رفاعى بنجع طرخان بملك/صفاء محمود رفاعىالـتأشير:   ، اوال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  27424احمد حسين عبدالرحمن حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  382

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/شحاته تمام رضوان الديب

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  87211على حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالنبى  شعبان  -  383

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ عبدالنبى شعبان على حماد

صف تم تعديل العنوان , و 25255227وفي تاريخ  22574دينا موسى ضيف الله احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  384

 الـتأشير:   ، شارع مرعى متفرع من شارع الجمهوريه بحرى بيت الرحمه بملك/محمد محمد دياب شيكوى

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22578كيرلس حليم فوزى عزمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  385

حليم فوزى عزمى حناالـتأشير:   ، الحريزات نجع علوان بالحريزات الغربيه بملك/  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  71273بيتر جابر نجيب نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  386

ر ونشاطه مصنع اغذيه منعوشه سناكس اوفيشارالغى بطلب التاشي 2517/1/17بتاريخ  051الـتأشير:   ، كان له محل مودع برقم 

ا مع بقاء االصللالستغناء عنه نهائي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  71273بيتر جابر نجيب نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  387

( بمنطقه المصانع بمدينه سوهاج الجديده 172،  175الـتأشير:   ، قطعتين رقم )    

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22571م    سعاد محمد عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  388

(شارع خالد بن الوليد بجوار مدرسه الراهبات بملك/عبدالمسيح مهنى مترى1الـتأشير:   ، الحوزه عقار رقم )  

وصف تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  27372عادل لمعى موسى هرمينا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  389

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك/ عادل لمعى موسى هرمينا

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22575مها محمد عيسى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  390

 الـتأشير:   ، نجع النجار شارع العمده بنجع النجار بملك/حسان محمد حسان عمر

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  22572ين احمد محمد احمد البهلولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جمال الد -  391

 وصف الـتأشير:   ، الهجارسة بجوار الصرف الصحى بملك/شاديه السيد احمد

تم تعديل العنوان ,  52552272وفي تاريخ  22527شهيره محمد صالح الدين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  392

 وصف الـتأشير:   ، بجوار البنك الزراعى اوالد سالمه بملك/ حسام محمد صالح الدين احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22573عنتر عارف حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  393

ملك/عرفه على عارف حسن الـتأشير:   ، روافع القصير بجوار مسجد النور  

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22510محمدين نظير فهمى فواز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  394

 الـتأشير:   ، ادفا نجع الجزار بجوار مدرسه نجع الجزار االبتدائيه بملك/محمد نظير فهمى فواز

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22512ر فرد ،  سبق قيده برقم    طاهر ابوزيد حسانين احمد ، تاج -  395

 الـتأشير:   ، العمايده بجوار ديوان ال منصور العمايده الغربيه ملك/ابوزيد حسانين احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  22511سهام جمال محمد خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  396

 الـتأشير:   ، بلصفورة نجع شحاته بملك/مجدى جمال محمد صالح

نوان , وصف تم تعديل الع 25255235وفي تاريخ  82232ياسر على محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  397

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك/عبدالحفيظ عبدالرحيم محمد حمدالله وحسين كامل عبدالرحيم محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  84004حنفى رشدى محمود صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  398

الشرقيه ملك/رشدى محمود صديق الـتأشير:   ، بجوار ديوان ال خطاب العمايده   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  84004حنفى رشدى محمود صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  399

 الـتأشير:   ، ناحيه العمايده بملك محمد جابر ابوزيد السيد ونشاطه/ مكتب مقاوالت عموميه

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22152ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عطا محمد عبدالله ، تاج -  400

يوليو من شارع المروه من شارع الشريف ملك/صفيه رشاد عبدالعال عمران23الـتأشير:   ، خلف مسجد الخالفه بشارع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235يخ وفي تار 22110عبدالناصر السيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  401

 الـتأشير:   ، جزيرة اوالد حمزة بجوار مسجد العضميه بملك/محمود السيد محمد عثمان

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22152لواحظ محمد سعيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  402

يه بجوار مسجد التقوى بملك/النميرى محمد عطيه عبدالكريمالـتأشير:   ، كوم بدار نجع السيد عط   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22157سهير احمد محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  403

 الـتأشير:   ، اوالد غريب بجوار المعهد الدينى باوالد غريب بملك/حماد عبدالحميد عطا مهران

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255235وفي تاريخ  22115رافت دياب بكر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  404

، اوالد نصير بجوار النادى بملك/حسام الدين رافت دياب    

تم تعديل العنوان ,  35252552وفي تاريخ  22155حسام محمد صالح الدين نعمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  405

 وصف الـتأشير:   ، بجوار السنترال شارع احمد عرابى بملك/حازم محمد صالح الدين نعمان محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22153ربيع محمود عثمان عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  406

لخولى بملك/على عبدالحميد السيد علىالـتأشير:   ، شارع الشيبانى بجوار مسجد ا  

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  22150عبدالناصر ثابت عبدالحليم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  407

 وصف الـتأشير:   ، بجوار المدرسه االعداديه باوالد على بملك/ رمضان يونس مزيد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  73125جر فرد ،  سبق قيده برقم    حسام محمد قاسم على ، تا -  408

ونشاطه مخزن مياه غازيه وذلك لالستغناء عنه نهائيا مع بقاء 2512/7/0بتاريخ  8121الـتأشير:   ، الغاء الفرع نهائيا المودع برقم 

 االصل

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  77414قم    محمد رشدى محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  409

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله / الحريزات الغربيه بجوار سوبر ماركت حاتم بملك/ احمد صبرى السيد

العنوان , وصف  تم تعديل 25255235وفي تاريخ  22154صبرنه سالمه عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  410

 الـتأشير:   ، عرابه ابودهب بجوار الملعب الثالثى عرابه ابودهب بملك/ ياسين السيد ياسين عبدالمعبود

تم تعديل  25255235وفي تاريخ  22577محمود محمد الصادق حفنى عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  411

ار مرشح المياه بملك/اسماعيل محمد الصادق حفنىالعنوان , وصف الـتأشير:   ، بيت داود بجو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22577محمد فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  412

 الـتأشير:   ، المحامده بجوار المدرسه االبتدائيه المحامده القبليه بملك/عبله البدرى عثمان حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22113حلمى اسماعيل فرغل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عبدالله -  413

  الـتأشير:   ، بلصفوره بجوار المسجد الكبير بلصفوره بملك/محمد محروس ابوالوفا

تم تعديل العنوان , وصف  55235252وفي تاريخ  22572الزوينى احمد حفنى حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  414

 الـتأشير:   ، الفاويه بجوار شبكه الكهرباء القديمه شارع عبدالمولى محمود بملك/كمال عبده الشمندى احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22111مروان احمد عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  415

شيخ مكرم بجوار مسجد الخالوى بملك/ احمد عبد الرحيم محمد السيدالـتأشير:   ، ال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  80155ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  416

مع بقاء االصل وذلك لالستغناء عنه نهائيا2512/3/12بتاريخ 1127الـتأشير:   ، الغاء التابع المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22151نهله محمود محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  417

 الـتأشير:   ، بجوار مدرسه الشرق الخاصه شارع المنياوى المتفرع من شارع المشتل بملك/احمد فوزى السيد

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  22112ن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسام الدين عبدالعال احمد مهرا -  418

روافع القصير بملك/ عصام محمد امين عثمان -وصف الـتأشير:   ، بجوار ساحه الشيخ موسى   

وان , وصف تم تعديل العن 25255235وفي تاريخ  22114هانى فوزى بشير شنوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  419

 الـتأشير:   ، بلصفوره نجع شحاته بملك/سامى فوزى بشير شنوده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22158عطيات حماده احمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  420

الميه بملك/حماده احمد عبدربهشارع عبدالمحسن ابوحجى شارع اسيوط سوهاج امام كليه الدراسات االس21الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22157صباح راغب جويد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  421

السقريه بملك/ مينا عطيه ناشد جويد -اوالد هارون  -الـتأشير:   ، بجوار مغسله اوالد على   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  84004جر فرد ،  سبق قيده برقم    حنفى رشدى محمود صديق ، تا -  422

 الـتأشير:   ، بجوار ديوان ال خطاب العمايده الشرقيه ملك/رشدى محمود صديق مكتب مقاوالت نقل بالسيارات

تم تعديل العنوان , وصف  55231252وفي تاريخ  22112عادل ابراهيم جادالرب عازر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  423

 الـتأشير:   ، ونينه الشرقيه بجوار المدرسه االعداديه العمده محمود حوض النزهه بملك/ابراهيم جادالرب عازر

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22122انشراح كامل الحداد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  424

شارع ترعه نجع حمادى الشرقى بجوار اداره التموين بملك/محمد ابراهيم عبدالعال توفيق11، عقار رقم الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22131السيد صالح حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  425

 الـتأشير:   ، الخنانسه غرب بجوار المدرسه االعداديه بملك/رشا عباده عبدالستار

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255231وفي تاريخ  22117هبه مزيد السيد مزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  426

، المحامده بجوار مسجد عثمان بن عفان المحامده القبليه بملك/حبارير السيد احمد عثمان    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22121جاد رشدى حكيم سمعان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  427

جوار الوحده الصحيه ملك/حسين شحاته احمدالـتأشير:   ، الشواوله ب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22130معتصم صفوت محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  428

 الـتأشير:   ، البخايته نجع ابوحمد بجوار الوحده الصحيه بملك/صفوت محمد حسن عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22117، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد مصطفى محمد امبابى -  429

 الـتأشير:   ، المحامده بجوار ورشه الحاج حسنى المحامده البحريه ملك/محمود فاروق احمد محمد

م تعديل العنوان , وصف ت 25255231وفي تاريخ  22124خلف لطفى عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  430

 الـتأشير:   ، البياضيه بجوار الجمعيه الزراعيه البياضيه بالناظر بملك/جمال حمزه حسانين

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22133حارث السيد عبدالعال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  431

ى شركه المطاحن بملك/ابوزيد حسن ابوزيدالـتأشير:   ، اوالد نصير نجع طرخان بحر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  27372عادل لمعى موسى هرمينا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  432

لمعى موسى د الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله شارع االشراف )شارع الحزب الوطنى القديم ( بملك ماهر وحليم ونبيل اوال

 هرمينا

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22123جمال حمزه حسانين زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  433

 الـتأشير:   ، البياضيه بجوار الجمعيه الزراعيه البياضيه بالناظر ملك/خلف لطفى عبدالرحيم محمد

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  22120تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مارينا بشاره القس بطرس الجندى ،  -  434

 وصف الـتأشير:   ، اوالد على بالقرب من كنيسه مارى جرجس باوالد على بملك/ندهى شكرالله شرابه

العنوان , وصف تم تعديل  25255231وفي تاريخ  22134على وردانى رضوان هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  435

 الـتأشير:   ، روافع القصير بجوار كوبرى ثروت بملك/خالد فهمى حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22127ايمان حسن محمود رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  436

 الـتأشير:   ، امام الوحده الصحيه المحامده القبليه ملك/رافت لظمى محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22132محمد عبدالسيد بشير سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  437

 الـتأشير:   ، بلصفورة شارع المحطه بجوار الموقف بلصفوره بملك/عبدالسيد بشير سعيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255231اريخ وفي ت 22125سامح عبده عازر خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  438

 الـتأشير:   ، ونينه الغربيه بجوار طاحونه محمد فهمى ملك/جمال جالل سليم عثمان

تم تعديل العنوان  25255231وفي تاريخ  20451سماح عبدالجابر عبدالعزيز عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  439

د ال عوض بنجع طرخان اوالد نصير بملك حسين عبدالرحيم حسين محمد, وصف الـتأشير:   ، امام مسج  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22122محمد حامد محمد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  440

دالـتأشير:   ، بجوار مسجد الحريزات الجديد الحريزات الغربيه بملك/ محمد صبرى التونى عبدالحمي  

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  02722فاطمه عبدالرحيم مصطفي الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  441

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله /القنابره شارع سيالة اوالد نصير بملك فاطمة امين عمران

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  02722رد ،  سبق قيده برقم    فاطمه عبدالرحيم مصطفي الشريف ، تاجر ف -  442

ب هاشم مصطفىوصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك فى المحل الرئيسى بجعله /شارع مكتبه الطفل بميدان العمرى بملك رج  

تم تعديل  25255231وفي تاريخ  02722د/ فاطمه محمد عبدالرحيم مصطفي الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  443

فىالعنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله شارع مكتبه الطفل بميدان العمرى بملك رجب هاشم مصط  

تم تعديل  25255231وفي تاريخ  02722د/ فاطمه محمد عبدالرحيم مصطفي الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  444

مة امين عمران, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك فى الفرع بجعله /القنابره شارع سيالة اوالد نصير بملك فاط العنوان  

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  22137عبدالراضى احمد عمر حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  445

سجد المبارده بملك/سناء ناصر السيد احمدوصف الـتأشير:   ، روافع القصير بجوار م  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22118مالك جاد كليب جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  446

 الـتأشير:   ، بجوار الجمعيه الزراعيه الباسكيه ملك/جوده كليب جرجس

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22135بق قيده برقم    جورج وقيم ابوسته ابراهيم ، تاجر فرد ،  س -  447

 الـتأشير:   ، اوالد شلول بجوار الكوبرى مدخل البلد بملك/وقيم ابوسته ابراهيم باخوم

,  تم تعديل العنوان 25255231وفي تاريخ  22128شيرين عبدالفتاح عبد الراضى حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  448

 وصف الـتأشير:   ، جزيره شندويل طريق الترامزه بملك/عصمت فهمى يونس

مال مركز سوهاج ، 2525ج لسنه 25محمد احمد محمد احمد عويضه قاصر ومشمول بواليه والده اعماال بالقضيه رقم   -  449

تأشير:   ، الحمادية امام كوبرى تم تعديل العنوان , وصف الـ 25255231وفي تاريخ  22132تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

 المزلقان المغلق بملك/احمد محمد احمد عويضه

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  21453اسالم محمد محمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  450

بملك محمد عبدالرحمن وورثة رجب عبدالرحمن شارع عبدالحليم محمود مدينة ناصر  7الـتأشير:   ، تعديل العنوان والملك بجعله 

 محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  22127احمد قدرى عبدالجواد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  451

  الـتأشير:   ، بلصفورة بجوار مسجد التوبه ملك/محمد السيد عبد الجواد

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  22138لطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عالء صالح عبدالصبور عبدال -  452

 وصف الـتأشير:   ، روافع القصير بجوار صيدليه د/ريمون ملك/سنيه نصر الدين احمد رشوان

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255254وفي تاريخ  72252على لطفى يوسف ادم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 تعديل النشاط بجعله حظيره تربيه وبيع مواشى )على نفس ذات العين(

تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم 25255254وفي تاريخ  27704حسام محمد السيد ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

مواد -دهانات ومنظفات-مهمات مكاتب-اثاث منزلى-ادوات مكتبيه-اضافه نشاط / مكتب توريدات عموميه) اجهزه وادوات كهربائيه

خضار -ائيهسلع غذ-مصنوعات اقمشه بجميع انواعها-مالبس ومفروشات-انتيكات-ادوات نظافه-ادوات كتابيه-مستلزمات طبيه-بناء

مجمدات( على ذات العين-هه فريشوفاك  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255257وفي تاريخ  28437بثام ابراهيم حامد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 تعديل النشاط بجعله/ مكتب مقاوالت مصنعيات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255257اريخ وفي ت 77420محمد خلف محمد ادم حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

تعديل النشاط بجعله /حظيره تربيه وبيع مواشى   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255257وفي تاريخ  05774صابر همام محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

من  38والفقره 17( واستيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه تعديل النشاط بجعله مكتب مقاوالت عموميه وتوريدات )مواد بناء

 المجموعه ب(

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255257وفي تاريخ  77420محمد خلف محمد ادم حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

تعديل النشاط بجعله/ ثالجه حفظ مجمدات مواد غذائيه ومعرض بيع   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  21321مد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   نعمان فاروق مح -  7

 تعديل النشاط بجعله بقاله بالتجزئه ) سوير ماركت(

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255215وفي تاريخ  73444ميكل عادل عطاالله حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

تعديل النشاط بجعله/توريدات عموميه)كاميرات مراقبه)فيما عدا الكاميرات الالسلكيه واالمن والحراسه  ) 

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله /بيع المواد الغذائيه

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  87575طارق طنطاوى عبدالله طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير:  صاله مزادات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255211وفي تاريخ  23832رانيا جميل فهيم حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

عله/تصوير خارجىتعديل النشاط بج  

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله /حظيره تربيه وبيع مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 25255212 وفي تاريخ 72237اسماء محمود عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله/بيع اسمنت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  74282احمد محمد ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

ادوات -وتوريدات) مواد البناء 8ن المجموعه م 38والفقرة  17تعديل النشاط بجعله/  مكتب استيراد وتصدير ماعدا المجموعه  

مات مستلز-مهمات مكاتب-اثاث-مالبس جاهزه-اجهزه كهربائيه-قطع غيار سيارات-ادوات منزليه واخشاب-ادوات صحيه-كهربائيه

 مالعب واجهزه رياضيه(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل النشاط , وصف 22525521وفي تاريخ  71532محمود عبداللطيف احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

على التراخيص  التأشير:  تعديل النشاط بجعله/بالى ستشين )على شاشات التليفزيون (فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول

 الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  72004عابد تركى عبدالمعبود ربيعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

ير:  تعديل النشاط بجعله/بيع بقاله بالتجزئهالتأش  

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  27742شحاته بدرى عبدالرحيم فرغل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مقاوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  27242قم   نوال هاشم عبدالمطلب عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  18

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله/ تجهيز وبيع ماكوالت

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  83304عوض عدلى عوض عبدالملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع دخان ومشروبات غازيه

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  25887عبدالودود محمود عطا عبدالودود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله/حظيرة تربيه وبيع مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  82708احسان عبدالغفار على عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله معرض موبيليات مستعمله

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  84138ياسر محمود عبدالعال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع مالبس جاهزه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255217وفي تاريخ  88772فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى بكر على حسين ، تاجر -  23

واستخدام االنترنت( -وطباعة االوراق  -تعديل النشاط بجعله/ خدمة رجال اعمال )تصوير المستندات   

عديل النشاط , وصف تم ت25255217وفي تاريخ  22222ايهاب كميل زكى سرجيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله قطع غيار سيارات مستعمله

تم تعديل النشاط , وصف 25255217وفي تاريخ  27071محمد عبدالحفيظ على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير:  اضافه نشاط كافيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255217وفي تاريخ  20172برقم    احمد عادل محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  26

تعديل النشاط بجعله/ مواد بناء   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  47007باتعه محمود حسن رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع بقاله بالتجزئه وجمله

تم تعديل النشاط , وصف 25255217وفي تاريخ  24734اسحاق عطاالله فخرى عطاالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مقاوالت مصنعيات

وصف تم تعديل النشاط , 25255217وفي تاريخ  82024طارق ابراهيم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع دقيق

تم تعديل النشاط , وصف 25255217وفي تاريخ  27480ايمن ظريف الجبلى بشاره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله حظيره تربية وبيع مواشى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255217وفي تاريخ  27732احمد خيضر السيد شندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

تعديل النشاط بجعله مزرعه انتاج وبيع اسماك   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  80155ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تعبئه مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255223وفي تاريخ  87274عصام قاسم حسن عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

تعديل النشاط بجعله  ثالجه بيع مجمدات   

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  80155ابوالحسن محمد عالم قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

شير:  تعديل النشاط بجعله بيع بذور و تقاوى زراعيهالتأ  

تم تعديل النشاط , 25255223وفي تاريخ  22207على عبدالعال عبداللطيف عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع اجهزه منزليه واجهزه كهربائيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255224وفي تاريخ  03773اجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمن السيد امام سليم ، ت -  36

 تعديل النشاط بجعله بقاله نصف جمله)مواد غذائيه(

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255224وفي تاريخ  82153حسين محمد ناصر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

جعله /بيع اسمنتتعديل النشاط ب   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255224وفي تاريخ  77222احمد محمود على على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

ال اعم-اعمال كهربائيه-تعديل النشاط بجعله/مكتب هندسى ومقاوالت وتوريدات حكوميه )توريدات هندسيه مقاوالت عموميه

انه سيارات كاوتش وبطاريات ( وصي-توريدات خاصه بالصيانات الميكانيكيه-توريدات تجاريه -يه توريدات صناع-ميكانيكيه

 وصيانه معدات ثقيله

تم تعديل النشاط , وصف 25255220وفي تاريخ  27004وليد محمود عبدالله محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

ع مواشىالتأشير:  تعديل النشاط بجعله حظيره تجاره وبي  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255220وفي تاريخ  77128حسن علي البدري حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 تعديل النشاط بجعله تجاره مواد غذائيه

نشاط , وصف تم تعديل ال25255228وفي تاريخ  77171الطيب ابراهيم احمد محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع مالبس جاهزه واحذيه

تم تعديل النشاط , 25255231وفي تاريخ  20451سماح عبدالجابر عبدالعزيز عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله حظيرة تربيه وبيع مواشى


