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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغسطس شهر قنا  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن مالبس جاهزه  24250برقم  25255254، قيد فى  015550555طارق سباعى رفاعى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

بملك/ مينا انطون موريس -ش.متفرع من ش المركز -، بجهة : بندر دشنا   

عن قطع غيار  24258برقم  25255254، قيد فى  215550555ماله ،   عالء شحات فكرى على  ، تاجر فرد ، رأس -  2

وهيبه عبده سعيد حسن -بملك  -معونة الشتاء  -موتوسيكالت ، بجهة : بندر قنا ش   

عن حظيرة مواشى ،  24215برقم  25255254، قيد فى  1555550555حسين محمد على ربيع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

نجوى ابراهيم على -بملك  -مارنه بجهة : نجع الع  

عن حظيرة مواشى ،  24228برقم  25255250، قيد فى  1555550555احمد خليفه طلب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

خليفه طلب احمد -بملك  -بجهة : البراهمه   

عن حظيرة مواشى ،  24222برقم  50252552، قيد فى  015550555محمد انور زكى نعمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

احمد انور زكى -بملك  -بجهة : طوخ   

عن حظيرة  24230برقم  25255250، قيد فى  1455550555محمد مصطفى رسالن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

بملك/ عزت حسن رسالن -مواشى ، بجهة : العسيرات   

عن  24242برقم  25255252، قيد فى  1555550555فرد ، رأس ماله ،   فتحى عبدالرحمن عبداللطيف عويضه  ، تاجر -  7

على عبدالرحمن عبداللطيف -بملك  -مكتب خدمات نقل ) داخل جمهورية مصر العربيه ( ، بجهة : ابوشوشة   

مواشى عن حظيرة  24242برقم  25255252، قيد فى  1555550555صدام حسين محمد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

بملك/ هشام احمد محمد -، بجهة : البحرى سمهود   

عن حظيرة لتربية  24202برقم  25255252، قيد فى  015550555طلعت معبد شاكر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

بملك/ هانى معبد شاكر -المواشى ، بجهة : المناصره جهه القمانه   

عن حظيرة  24282برقم  25255252، قيد فى  1555550555، رأس ماله ،   احمد كامل بدوى عثملى  ، تاجر فرد -  10

حماده وهب الله سليمان -بملك  -مواشى ، بجهة : ابومناع بحرى   

عن حظيرة  24222برقم  25255252، قيد فى  015550555محى الدين احمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

احمد محمود محمد موسى -بملك  -مواشى ، بجهة : حجازة قبلى   

عن مقاوالت  24282برقم  25255252، قيد فى  1555550555محمود جابر محمد عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

مادهبملك/ منتصر حسن ح -ش.متفرع من ش. مصر اسوان -عمومية وتوريدات ) فيما عدا العمالة واالنترنت ( ، بجهة : صفاره   

عن حظيرة  24213برقم  25255215، قيد فى  1555550555ليمان عربى سليمان عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  س -  13

عربى سليمان عبدالله -بملك  -لتربية المواشى ، بجهة : دندرة   

عن بيع  22425برقم  25255215، قيد فى  055550555الرفاص محمد احمد عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

بملك/ عالء على نصرالدين -ش. الزهراء النقراشى -اجهزه كهربائية ، بجهة : بندر قوص   

عن حظيرة مواشى  24245برقم  25255211، قيد فى  015550555شاذلى راعى عباس مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

بملك/ راعى عباس مراد -العزازيه  -، بجهة : بندر دشنا   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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عن حظيرة مواشى  20105برقم  25255212، قيد فى  1555550555رمين امام راشد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ن -  16

 ، بجهة : الخوالد _ بملك _ سناء احمد على

عن بيع بقاله  24241برقم  25255211، قيد فى  35550555اسماعيل ثابت محمد عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

راويه بشير حسان -بملك  -هة : ش / الجسر الغربي كوم الضبع ، بج  

عن مكتب  24203برقم  25255211، قيد فى  1555550555مياده عبدربه نصر عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

بملك/ عادل محمود محمد -خدمات النقل داخل جمهورية مصرالعربيه ، بجهة : سمهود   

عن استكشاف  24252برقم  25255212، قيد فى  1555550555بدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حلمى فخرى محمد ع -  19

 -ظيمى عزبه الع -واستخراج وتنقيب واستغالل خامات المناجم والمحاجر وتوريد معدات المناجم والمحاجر ، بجهة : بندر فرشوط 

 بملك/ احمد جبريل خليفه

عن استكشاف  24252برقم  25255212، قيد فى  1555550555حلمى فخرى محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

وط ناحية واستخراج وتنقيب واستغالل خامات المناجم والمحاجر وتوريد معدات المناجم والمحاجر ، بجهة : له محال اخر ببندر فرش

ومقيد برقم  4220محمد عبدالعال عن نشاط توكيالت تجاريه مواد غذائية مودع برقم  بملك/ فخرى -ش. الشهيد احمد بدوى 

بمكتب قنا 24252  

عن حظيرة  24284برقم  25255212، قيد فى  015550555مبارك نصر محمود خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

وليد على احمد -بملك  -مواشى ، بجهة : الرحمانية قبلى   

عن حظيرة مواشى  20522برقم  25255213، قيد فى  015550555د سليمان على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محم -  22

صبرى سليمان على -بملك  -، بجهة : المراشده   

عن توزيع مواد  20501برقم  25255212، قيد فى  155550555عماد ابراهيم احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

هاللى احمد عبدالرحمن -بملك  -، بجهة : نجع سعيد غذائية   

عن بيع عطاره  20521برقم  25255218، قيد فى  1555550555مني مشالي دياب مشالي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

جابر عبدالمنعم ابراهيم -بملك-وعالفه ، بجهة : االوسط قموال   

عن مكتب توريدات  24823برقم  25255254، قيد فى  055550555اله ،  عاطف سعد عطيه على  ، تاجر فرد ، رأس م -  25

شريف محمود احمد سعيد -بملك  -عموميه عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : العطيات   

شى ، عن تربيه موا 24824برقم  25255254، قيد فى  015550555سلوى فؤاد احمد دغرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

بملك/ مصطفى محمود نورالدين -بجهة : الشرقى بهجوره   

عن مكتب  24200برقم  25255252، قيد فى  1555550555ياسر محمود محمد محمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

بملك/ محمود محمد محمدين -مقاوالت عمومية ، بجهة : الحلفايه قبلى   

عن حظيرة مواشى  24223برقم  25255252، قيد فى  015550555فرد ، رأس ماله ،  محمد محمود زكى الفى  ، تاجر  -  28

بملك/ نجوى محمد محمد -، بجهة : القمانه   

عن بيع احذية  24228برقم  25255252، قيد فى  1555550555محمود خلف حلمى عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

سليمان فاروق مهران -بملك  -ب الغري -جلدية ، بجهة : بندر فرشوط ش   

عن مزرعه  24221برقم  25255252، قيد فى  1055550555فاطمه جابر اسماعيل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

بملك/ عادل صابر اسماعيل منصور -مواشى ، بجهة : حاجر دنفيق   

عن حظيرة  24255برقم  25255215، قيد فى  505550555احمد محمود عبدالسميع محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

بملك/ محمود عبدالسميع محمد -مواشى ، بجهة : عباسة   
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عن عطاره ، بجهة  24225برقم  25255215، قيد فى  425550555محمد نصر يوسف بتيتي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

بملك / جمال يوسف بتيتي -: حاجر خزام   

عن بقاله ، بجهة :  24234برقم  25255215، قيد فى  155550555حمد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد محمود ا -  33

فنجرى محمد عبدالاله -بملك  -ش / طريق النصر بندر قوص   

عن مالبس جاهزه ،  24233برقم  25255215، قيد فى  155550555محمد رشدى على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

بملك/ رشدى على توفيق -البطحه  -: بندر قوص  بجهة  

عن مكتب خدمات  24222برقم  25255211، قيد فى  1555550555سامح حسن محمود طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

بملك/ ابوبكر عادل محمود -نقل بالسيارات داخل جمهورية مصرالعربية ، بجهة : ابوشوشه   

عن حظيرة  24201برقم  25255211، قيد فى  1555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   طارق محمد احمد توفيق  -  36

بملك/ خالد احمد توفيق -مواشى ، بجهة : خوالد ابوشوشه   

عن خردوات  24202برقم  25255211، قيد فى  355550555مجدى قزمان سالمه جريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

عماد عادل بشرى -بملك  -المجتمع الجديد خلف شركة صفاء  -ر نجع حمادى ش وادوات تجميل ، بجهة : بند  

عن حظيرة مواشى  20553برقم  25255213، قيد فى  015550555صالح حمدى احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

بملك/ احمد حمدى احمد محمد -، بجهة : القناويه   

عن مكتب توزيع  20515برقم  25255213، قيد فى  215550555د ، رأس ماله ،  محمد يوسف هاشم حسن  ، تاجر فر -  39

احمد محمد تمام -بملك  -مواد عذائية جملة ، بجهة : بندر نجع حمادى / ش . التحرير حارة الطيب  

عن حظيرة  20511برقم  25255213، قيد فى  015550555ايمان متولي عبد الاله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

بملك/ احمد سليمان عبدالرحيم -مواشى ، بجهة : القمانه   

عن  20532برقم  25255212، قيد فى  1555550555عبدالرحمن فتحى عالم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

بملك/ اميره محمد محمود -مقاوالت عمومية واستثمار عقارى ، بجهة : النجوع   

عن حظيرة  20541برقم  25255212، قيد فى  015550555حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفي فيصل نجار  -  42

عنتر نجار حسن -ملك-مواشي ، بجهة : عزبة االلفي  

عن صالون  20521برقم  25255212، قيد فى  015550555سمير محمد عبدالرحيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

هانى محمد قابيل -ارع الميناء النهرى حالقه ، بجهة : بندر قنا / ش  

عن صيدليه ، بجهة :  20585برقم  25255212، قيد فى  155550555االء محمد فؤاد خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

بملك/ محمد على محمود -بخانس   

عن مقهى ، بجهة :  20524برقم  12252552، قيد فى  015550555محمد عطيتو السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

عيده اسليم محمد -اوالد عمرو اوالد سمك   

عن بيع بقاله ، بجهة  20522برقم  25255212، قيد فى  05550555احمد محمود هاشم دردير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 : بندر دشنا الصعايده _ بملك _ سعيده حامد حسن

عن مقاوالت  20522برقم  25255218، قيد فى  1555550555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عفت عبدالباسط محمد حماد -  47

دالباسط مصطفى عب -بملك  -عمومية وتوريدات عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : بندر فرشوط / ش . بورسعيد 

 محمد

عن مالبس  20524برقم  25255218، قيد فى  015550555الصغير دمراني الصغير دمراني  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

دمراني الصغير دمراني -بملك-عزبة البوصة  -جاهزة ، بجهة : بندر قنا  
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عن مكتب  21822برقم  25255218، قيد فى  1555550555حسين علي عبدالاله عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

بملك/ اسماء محمد عبدالحميد -خدمات نقل بالسيارات داخل جمهورية مصرالعربية ، بجهة : خوالد ابوشوشه   

عن حظيرة  24251برقم  25255254، قيد فى  1055550555له ،  حماده احمد نورالدين ريان  ، تاجر فرد ، رأس ما -  50

بملك/ محمد احمد نورالدين -مواشى ، بجهة : العطيات   

عن حظيرة  24208برقم  25255252، قيد فى  1055550555صابر رسالن حميد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

جابر رسالن حميد -بملك  -مواشى ، بجهة : دنفيق   

عن حظيرة  24248برقم  25255252، قيد فى  1555550555سيده اسماعيل احمد تغيان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

بملك/ عالء الدين علوى عثمان -مواشى ، بجهة : البحرى سمهود   

ن حظيرة ع 24208برقم  25255252، قيد فى  1055550555صابر رسالن حميد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

جابر رسالن حميد -بملك  -مواشى ، بجهة : دنفيق   

عن بيع ادوات  24225برقم  25255252، قيد فى  05550555مصطفى صالح زرزور جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

صالح زرزور جعفر -بملك  -منزلية ، بجهة : بندر دشنا / محمد الفاتح العزازيه   

عن حظيرة  24222برقم  25255252، قيد فى  1055550555لح عطاالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هيثم عبدالجواد صا -  55

فكري حميد محمد-بملك-عزبة هارون-مواشي ، بجهة : حاجر دنفيق  

عن توكيالت  24252برقم  25255215، قيد فى  1555550555حلمي فخري محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

بملك / فخري محمد عبدالعال -ش الشهيد احمد بدوي  -مواد غذائية ، بجهة : بندر فرشوط  تجارية  

عن مقلي لب  24222برقم  25255215، قيد فى  215550555علي عمار علي ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

بملك / محمد عبدالتواب حسين -وسوداني ، بجهة : النجمة والحمران   

عن توكيالت  24252برقم  25255215، قيد فى  1555550555فخري محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حلمي -  58

عن   بملك / فخري محمد عبدالعال -ش الشهيد احمد بدوي  -تجارية مواد غذائية ، بجهة : كان له محل اخر  بناحية بندر فرشوط 

غرفة قنا 0122وقيد برقم 820زة الكمبيوتر واالنترنت اودع برقم نشاط  توكيالت تجاريه واستيراد وتصدير عدا اجه  

عن توكيالت  24252برقم  25255215، قيد فى  1555550555حلمي فخري محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

ب مناجم جبريل عن نشاط مكت بملك / احمد  -عزبة العضيمي -تجارية مواد غذائية ، بجهة : كان له محل اخر بناحية بندر فرشوط 

تابع غرفة قنا 0122وقيد برقم 0352ومحاجر اودع برقم   

عن مقهى بلدى ،  24212برقم  25255215، قيد فى  155550555محمد سعد علي الراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

بملك/ بركات احمد محمد -بجهة : ابومناع بحرى   

عن عالفه  24232برقم  25255211، قيد فى  015550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد عبدالوهاب حسن محمد  -  61

محمود جمال احمد محمد -بملك  -وقشور ، بجهة : الجبالو   

عن صناعة  24223برقم  25255211، قيد فى  015550555سعيده عبدالوهاب طاهر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

بملك/ عويضه يوسف عويضه -ش. المنطقه التعليميه القديم  -بجهة : بندر قنا  مشغوالت يدوية وخردوات ،  

عن بيع بقالة ،  24204برقم  25255211، قيد فى  125550555عمرو عبدالقادر محمد حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

على عبدالله صديق -بملك  -بجهة : الشيخ على شرق   

عن سوبر  24221برقم  25255211، قيد فى  05550555رحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى حلمى سيد عبدال -  64

سمير محمد محمود -بملك  -بورسعيد  -ماركت ، بجهة : ش   
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عن بيع حبوب  24281برقم  25255212، قيد فى  055550555عبدالرحيم فهمى محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

طارق فهمى محمد -بملك -لد وقشور ، بجهة : الخوا  

عن مكتب نقل  24222برقم  25255212، قيد فى  1555550555جمعه محمد سليمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

بملك/ عبدالرحيم جمعه محمد -بضائع ، بجهة : قرية بركه هو   

عن ادوات  24222برقم  25255212قيد فى  ، 015550555عبدالرحيم فتحي حنفي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 صحيه ، بجهة : شارع اسماعيل عارف بندر دشنا بملك / كماله صغير عبدالمجيد

عن بيع بقاله ، بجهة :  20555برقم  25255212، قيد فى  05550555سعاد سيد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

علىبملك/ محمد عبدالجيد  -االشراف البحريه   

عن جزاره ،  20525برقم  25255213، قيد فى  015550555محمد عبدالمعطى عطيه بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

بملك/ حاتم حامد على حسين -الزهور -بجهة : بندر فرشوط   

عن  20532برقم  25255212، قيد فى  1055550555سعودى ابوالقبايل حسانين اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

بملك/ هارون جادالرب عبدالفضيل -تربيه مواشى ، بجهة : حاجر دنفيق   

عن معرض  20522برقم  25255212، قيد فى  015550555حسين محمد حسين حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

حسن محمد محمد -بملك  -سيراميك ، بجهة : ابومناع شرق   

عن بقاله  20528برقم  25255218، قيد فى  215550555ا احمد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود الصغير ابوالوف -  72

عماري الصغير ابوالوفا -ملك-الدكوفيل الغربي  -، بجهة : بندر قفط  

ة عن حظيرة لتربي 24224برقم  25255212، قيد فى  1555550555امنه على عثمان البدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 المواشى ، بجهة : كرم عمران _ بملك _ عمر سعيد حسن

عن مالبس جاهزه ،  24822برقم  25255254، قيد فى  055550555محمد سعيد ابراهيم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

بملك/ فوزيه محمد مسلم -مدينه العمال  -بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة  24210برقم  25255250، قيد فى  015550555فرد ، رأس ماله ،  عبيد عبدالراضى مهدى محمد  ، تاجر  -  75

احمد على عبدالعزيز -بملك  -مواشى ، بجهة : ابوعمورى   

عن خردوات  24233برقم  25255250، قيد فى  215550555ابراهيم احمد وردانى الصغير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

عزه ابوالوفا حسين -بملك  -حمد عرابى ا -واحذية ، بجهة : بندر قفط ش   

عن مراتب ، بجهة :  22252برقم  25255252، قيد فى  05550555محمد احمد رضوان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

بملك/ محمد احمد رضوان احمد -ش. كوبرى دندره -بندر قنا   

عن مراتب ، بجهة :  22252برقم  25255252، قيد فى  05550555محمد احمد رضوان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

ع غيارها له محال اخر ببندر قنا ناحية كوبرى دندره عن نشاط  تجاره معدات االالت الزراعيه و التقاوى و المبيدات الحشريه و قط

22252ومقيد برقم  2025اريه وتوريدات عموميه عدا خدمات االنترنت مودع برقم بالقطاعى اضافه ال توكيالت تج  

عن حظيرة  24283برقم  25255252، قيد فى  1555550555كمال رفاعى حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

حسن رفاعى حسن -بملك  -مواشى ، بجهة : الكراتيه   

عن بيع بقاله ،  24220برقم  25255252، قيد فى  125550555د ، رأس ماله ،  صفاء بركات احمد عمر  ، تاجر فر -  80

محمد حسن احمد -بملك  -بجهة : ابومناع بحرى   

عن حظيرة  24228برقم  25255215، قيد فى  1555550555حسين شوال محمد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ل يحيا محمودبملك / فريا -مواشي ، بجهة : سالجه القمانه   
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عن بيع  24250برقم  25255215، قيد فى  355550555ابراهيم ابوالمعارف مدني مصطفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

بملك / يوسف ابوالمعارف مدني -بقالة ، بجهة : بالد المال قبلي   

عن حظيرة  24214برقم  25255215قيد فى ،  015550555عبدالنعيم هشام عبدالنعيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

بملك / هشام عبدالنعيم محمد -مواشي ، بجهة : نجع سعيد   

عن مالبس  24248برقم  25255211، قيد فى  215550555ايمان جمال عبدالباسط محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

هناء سعد محمد -بملك  -جاهزة ، بجهة : االشراف القبلية   

عن حظيرة تربية  24208برقم  25255211، قيد فى  1515550555شاذلى محمد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

محمود عبده قاضى -بملك  -مواشى ، بجهة : االشراف البحرية   

هدايا  عن بيع 24221برقم  25255212، قيد فى  05550555مصطفى حامد محروس ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 وخردوات ، بجهة : بندر قنا شارع عمر افندي برج االوقاف بملك / احمد محمد ابوالحسن

عن بيع بقاله ،  24222برقم  25255212، قيد فى  155550555فاتن منصور اسماعيل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

بملك/ احمد حسان جادالرب - 12الشئون شارع  -بجهة : بندر قنا   

عن بيع اعالف ،  20510برقم  25255213، قيد فى  015550555ورده رشدى توفيق سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

عدل احمد محمود -بملك -بجهة : الشاورية   

عن مكتب  20530برقم  25255212، قيد فى  055550555ميسره سعيد نورالدين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

عمومية ، بجهة : جزيره الطوابية _ بملك _ سعيد نورالدين احمدمقاوالت   

عن حظيرة لتربيه  20540برقم  25255212، قيد فى  1555550555سميه عبود راعى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

عبود راعى على -بملك  -المواشى ، بجهة : االشراف القبلية   

عن بقاله ، بجهة :  20542برقم  25255212، قيد فى  215550555د ، رأس ماله ،  حسن عباس حسن محمد  ، تاجر فر -  91

ممدوح محمود محمد -بملك  -مايو  10بندر نجع حمادى / ش .   

عن حظيرة مواشى  20503برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمد احمد عكاشه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

بملك/ عبدالعال فاروق سباق - ، بجهة : ابومناع بحرى  

عن حظيرة  20523برقم  25255212، قيد فى  015550555هدى محمد احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

عمرو ممدوح احمد -بملك  -مواشى ، بجهة : الشاوريه   

عن حظيرة  20583برقم  25255218 ، قيد فى 015550555عادل محمد عبدالرحيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

بملك / محمد عبدالرحيم محمود -مواشي ، بجهة : الحلفايه بحري   

عن حظيرة  20522برقم  25255218، قيد فى  015550555عنتر مغربى ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 مواشى ، بجهة : ابومناع غرب _ بملك _ احمد وحيد على

عن بيع اجهزة  20128برقم  25255212، قيد فى  015550555ل الدين عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد جما -  96

سرجانى محمود عبدالله -بملك  -محمول ، بجهة : شارع بورسعيد   

شور ، عن عالفه وق 20155برقم  25255212، قيد فى  215550555رحمه حسين احمد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

بملك/ فوزى محمد فوزى -الزبيدى  -بجهة : بندر قنا  

عن مطعم فول  20158برقم  25255212، قيد فى  155550555اسماء محمد سعيد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

محمود محمد سعيد -ملك-ش.الكنيسه  -وطعمية ، بجهة : بندر قوص  
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عن مكتب  24221برقم  25255250، قيد فى  1555550555، رأس ماله ،   احمد محمود حسين عثمان  ، تاجر فرد -  99

احمد محمد احمد -بملك  -خدمات نقل ) داخل جمهورية مصر العربية ( ، بجهة : االميرية   

عن حظيرة تربيه  24241برقم  25255252، قيد فى  055550555ايمن عبده حسن جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

محمد قاسم محمد -بملك  -، بجهة : الحلفاية بحرى مواشى   

عن بيع دقيق بلدي ،  24222برقم  25255252، قيد فى  05550555محمد جاد سالم غمري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

بملك / بسينه نجار علي -بجهة : الترامسه نجع المغاربه   

عن حظيرة  24222برقم  25255252، قيد فى  055550555ماله ،   محمد احمد سليمان محمود  ، تاجر فرد ، رأس -  102

محمود احمد سليمان-بملك-مواشي ، بجهة : البراهمة  

عن حظيرة  24222برقم  25255252، قيد فى  005550555ابراهيم محمد موسى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

بملك/ محمد موسى محمد-مواشى ، بجهة : حجازه قبلى   

عن تصنيع وتعبئه  24222برقم  25255252، قيد فى  015550555باسمه محمد عيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

بملك/ محمد مصطفى محمد -شارع طريق النصر  -وتغليف مواد غذائية ، بجهة : بندر قوص   

عن بيع  82845برقم  25255215قيد فى  ، 055550555رومانى مرقص بخيت قرياقوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

بملك/ يسريه عاطف وليم -ش. عرابى  -وتوزيع اجهزه كهربائية ، بجهة : بندر نقاده   

عن بيع  82845برقم  25255215، قيد فى  055550555رومانى مرقص بخيت قرياقوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

وزيع ملك عريان مرقص بخيت قرياقوس عن نشاط بيع وت -ش السالم  -ندر نقادة وتوزيع اجهزه كهربائية ، بجهة : له محال ب

بمكتب قنا 82845ومقيد برقم  2042اجهزه كهربائية مودع برقم   

عن بيع  82845برقم  25255215، قيد فى  055550555رومانى مرقص بخيت قرياقوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

ي االجهزه وتوزيع اجهزه كهربائية ، بجهة : له محال اخر ببندر نقاده ش احمد عرابى ملك شربات مسعد مساك عن نشاط التصدير ف

ومقيد برقم  3320مودع برقم  2من المجموعه  32والفقره  12اد فيما عدا المجموعه الكهربائيه واالدوات المنزليه واالستير

بمكتب قنا 82845  

عن  24235برقم  25255215، قيد فى  155550555سعيدة عبدالكريم الضوى اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

محمد عوض شحات -بملك  -تقديم عصائر ومرطبات ، بجهة : الشيخ عيسي / الجزيرية   

عن حظيرة مواشى  24238برقم  25255211، قيد فى  015550555جميل محمد على قرقار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

بملك/ سريا يوسف على -، بجهة : كرم عمران   

عن  24200م برق 25255211، قيد فى  3555550555وليد نصرالدين نورالدين عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

ابراهيم نورالدين عثمان -بملك  -تقطيع ورق زبده وكبس كراتين ، بجهة : عزبة البوصة   

عن ادوات  24242برقم  25255211، قيد فى  215550555زينب ابراهيم زهير ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

مابراهيم زهير ابراهي -بملك  -صحية ، بجهة : االشراف القبلية   

عن بيع اسمنت ،  24223برقم  25255212، قيد فى  05550555عبيده سليمان محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

على سعد موسى -بملك  -بجهة : حجازة بحرى   

عن  24222برقم  25255212، قيد فى  055550555خالد صاله النبى عبدالسميع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

صاله النبى عبدالسميع على -بملك  -قاوالت عمومية متكامله ، بجهة : الصبريات م  

عن حظيرة  20543برقم  25255212، قيد فى  015550555عايده عبدالله محمود عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

بملك/ زينب على عبدالمعين -مواشى ، بجهة : كالحين ابنود   
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عن حظيرة  20502برقم  25255212، قيد فى  055550555فاضل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمران محمد  -  115

عامل محمد فاضل -ملك-مواشي ، بجهة : ابومناع بحري   

عن حظيرة  20532برقم  25255212، قيد فى  1555550555احمد عباس محمود علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

محمدعباس محمود -نجع العبيد بملك 2كيلو -بندر قنا تربية مواشي ، بجهة :  

عن سوبر  20520برقم  25255212، قيد فى  055550555سعدالدين احمد ابراهيم ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

ملك كمال الدين احمد ابراهيم-ماركت ، بجهة : ابومناع غرب   

عن حظيرة  20522برقم  25255212، قيد فى  1555550555أس ماله ،  محمد عطيه احمد محمد  ، تاجر فرد ، ر -  118

عطيه احمد محمد -بملك-مواشي ، بجهة : الصبريات   

عن  20522برقم  25255218، قيد فى  055550555صالح نصرالدين عبدالموجود علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

ر حسنسعودي عبي -بملك-حظيرة مواشي ، بجهة : الصالحية   

عن حظيرة  82122برقم  25255218، قيد فى  015550555نعيمه عبدالله خطاب عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

بملك/ محمود عبدالله خطاب -مواشى ، بجهة : بشالو االوسط قموال   

عن حظيرة  82122برقم  25255218ى ، قيد ف 015550555نعيمه عبدالله خطاب عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

فروشات بملك/ عبدالباسط احمد محمد عن نشاط بيع مالبس وم -مواشى ، بجهة : له محال رئيسيا اخر ناحية بشالو االوسط قموال 

بمكتب قنا 82122ومقيد برقم  222مودع برقم   

عن معمل تحاليل  20140برقم  25255212ى ، قيد ف 1555550555ريم رشدى محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 طبية ، بجهة : بندر نجع حمادى _ ش حسنى مبارك _ بملك _ نجيب محفوظ شحات

عن مقاوالت  24252برقم  25255254، قيد فى  015550555احمد حموده حسين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

ن احمدبملك/ حموده حسي -عمومية ، بجهة : ابومناع بحرى   

عن مقاوالت  24252برقم  25255254، قيد فى  215550555عماد كامل فهمى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

احمد ابوالسعود رمضان -بملك  -عموميه ، بجهة : الشيخ على شرق   

عن ادوات  24222رقم ب 25255250، قيد فى  355550555احمد محمود ابوالوفا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

احمد محمود محمد خلف -بملك  -صحية ، بجهة : الغربى السالمية   

عن بيع اعمال  24234برقم  25255250، قيد فى  05550555يوسف عبدالنعيم محمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

بملك/ عبدالواحد محمد عبدالله -ديكورات وتشطيب ، بجهة : كالحين ابنود   

عن حظيرة تربية  24243برقم  25255252، قيد فى  055550555عالء محمد حامد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

محمد حراجى محمد -ملك  -مواشى ، بجهة : الخرانقة   

،  عن بيع بقالة 24221برقم  25255252، قيد فى  05550555محمد حسني عطيه حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

بملك / محمد عبدالله حسين -اسماعيل عارف  -بجهة : بندر دشنا   

عن مكتب  24252برقم  25255215، قيد فى  1555550555جمعة على حسين ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

عبدالماجد على حسين -بملك  -طوخ  -مقاوالت عمومية ، بجهة : كوم الضبع   

عن مكتب  24210برقم  25255215، قيد فى  015550555حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد فراج محمد ا -  130

بملك / محمد عبدالعليم محمد -استصالح اراضي زراعية ، بجهة : فاو قبلي   

عن حظيرة  24218برقم  25255215، قيد فى  255550555صهره محمود علي محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

بملك / ابوزيد جهالن متولي -عزبه االمير  -جهة : هو مواشي ، ب  



 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 اكسسوار  24240برقم  25255211، قيد فى  215550555مايكل محفوظ حبيب صدراك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 وصيانة محمول ، بجهة : بندر قنا شارع بورسعيد ميدان الساعه بملك / يوسف بخيت نسيم مطاوع

عن مخبز  24244برقم  25255211، قيد فى  155550555يه محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عط -  133

بملك/ حاتم احمد محمد -ش.منشية الكنوز -الشئون -افرنجى وحلوى من عجين ، بجهة : بندر قنا   

عن تشوين رمل  24228برقم  22525521، قيد فى  415550555ماهر محمد حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

عبدالناصر محمد حسن -بملك  -وزلط ، بجهة : كرم عمران   

عن حظيرة مواشي  24221برقم  25255212، قيد فى  015550555عبده احمد علي عريبي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ، بجهة : ابومناع بحري بملك / احمد عبدالفتاح احمد

عن حظيرة  24220برقم  25255212، قيد فى  1555550555ربيع ساعى حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

بملك/ عالء رزق محمد -العزازيه  -مواشى ، بجهة : بندر دشنا   

عن تعبئة مواد  20524برقم  25255213، قيد فى  05550555اميرة محمد على عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

مجدى صالح عبدالعليم -بملك  -عذائية ، بجهة : عزبة البوصه   

عن معرض  20221برقم  25255220، قيد فى  05550555منال رجب مرتضى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

بملك/ صابر عبدالراضى احمد -سيارات ، بجهة : شنهور   

عن مكتب  20528برقم  25255213، قيد فى  1555550555اجر فرد ، رأس ماله ،  هانى عاطف عبدالجابر حسين  ، ت -  139

عاطف عبدالجابر حسين -بملك  -خدمات نقل بالسيارات ) داخل جمهورية مصر العربيه ( ، بجهة : سمهود   

عن بيع بقاله  05022برقم  25255212، قيد فى  055550555اسالم محمد ابوالحجاج محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

فاطمه عطيه احمد -بملك  -، بجهة : بندر نقادة / المنشيه   

عن مطحن غالل  20524برقم  25255218، قيد فى  015550555جعفر محمود احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

بملك/ رمضان عنتر محمود -سلندرات ، بجهة : المحارزه   

عن مقاوالت  20522برقم  25255218، قيد فى  1555550555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تادرس صالح داود بشا -  142

نزيه كمال زكرى -بملك  -عمومية ، بجهة : القلمينا   

عن كوافير  20113برقم  25255212، قيد فى  05550555جورج فوزى بطرس يوساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

جمال عاشور ضمرانى -بملك  -ش . المزارع   سيدات ، بجهة : بندر دشنا /  

عن مكتب  20118برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمد االمير على عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

احمد محمد عبدالشافى -بملك  -نقل بالسيارات ) داخل جمهوريه مصر العربيه ( ، بجهة : ابوشوشه   

عن مكتب  20121برقم  25255212، قيد فى  1555550555ير محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماعيل االم -  145

االمير محمود محمد -بملك-شارع عرابي  -خدمات نقل سيارات )داخل جمهورية مصر العربية( ، بجهة : بندر ابوتشت  

عن حظيرة مواشي  20151برقم  25255212قيد فى  ، 1555550555السيد جاد السيد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

جاد السيد حامد -ملك-، بجهة : البحري سمهود   

عن حظيرة تربية  20138برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد علي احمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

محمود علي احمد -ملك-مواشي ، بجهة : ابومناع بحري   

عن حظيرة  24212برقم  25255250، قيد فى  1555550555المعارف زكى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منار ابو -  148

بملك/ عبدالرحيم على عبدالعال -مواشى ، بجهة : كوم يعقوب   
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 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن صيدلية  24222برقم  25255250، قيد فى  215550555كريستينا عادل لطفى متى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

بملك/ خيرى منصور على -ة ، بجهة : نجع الكوهرجله دندرة عام  

عن حظيرة  24022برقم  25255250، قيد فى  015550555رفاعي ثاقب ياسين السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

بملك/ صفوت برعى حمادى -مواشى ، بجهة : القاره   

عن حظيرة  24022برقم  25255250، قيد فى  015550555،   رفاعي ثاقب ياسين السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  151

  بملك/ عمرو محمد ابوالوفا الشرقاوى عن نشاط -مواشى ، بجهة : له محال اخر ناحية اوالد بهجوره القبلية مركز نجع حمادى 

بمكتب قنا 24022ومقيد برقم  1250مستودع انابيب بوتاجاز غاز مضغوط مودع برقم   

عن حظيرة مواشى ،  24201برقم  25255252، قيد فى  015550555يمنى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سيد  -  152

السيد اليمنى محمد -ملك  -بجهة : الدرب   

عن حظيرة  24202برقم  25255252، قيد فى  015550555محمد حسن محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

بملك/ على محمود سليمان -حرى مواشى ، بجهة : ابومناع ب  

عن بيع مواد غذائية  24284برقم  25255252، قيد فى  015550555حسن سيد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

احمد سيد احمد -بملك  -، بجهة : الحلفاية قبلى   

عن بيع مواد  24282برقم  25255252فى  ، قيد 015550555خالد اسماعيل احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

عزالعرب اسماعيل احمد-بملك-العمالة( ، بجهة : ابومناع بحري-االنترنت-غذائية وتوريدات ماعدا )الكمبيوتر  

عن بيع  24222برقم  25255252، قيد فى  215550555بولس معوض زكى عبدالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

معوض زكي عبدالنور-بملك-ناع بحرى اقمشة ، بجهة : ابوم  

عن مكتب  24212برقم  25255215، قيد فى  455550555محمود حمدى فهمى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

عماد حمدى فهمى -بملك  -مقاوالت عمومية ، بجهة : الشرقى بهجورة   

عن بيع  24222برقم  25255215، قيد فى  255550555صفاء سعودى عبدالسميع احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

سيد عبدالله خليفة -بملك  -بقالة ، بجهة : العركى   

عن مكتب  42043برقم  25255211، قيد فى  0555550555فهيمه احمد فخري علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

ش. على بن ابى طالب امتداد -، بجهة : بندر فرشوط (  2من المجموعه  32والفقره  12استيراد وتصدير عدا ) المجموعه 

بملك/ احمد محمود محمود -التامينات   

عن مكتب  42043برقم  25255211، قيد فى  0555550555فهيمه احمد فخري علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

بملك/  -ش. بورسعيد -حال اخر ببندر فرشوط ( ، بجهة : له م 2من المجموعه  32والفقره  12استيراد وتصدير عدا ) المجموعه 

بمكتب قنا 42043ومقيد برقم  4443سعد على سعودى عن نشاط بيع قطع غيار دراجات وموتوسيكالت بالقطاعى مودع برقم   

عن قطع غيار  24224برقم  25255211، قيد فى  215550555فيصل مختار محمد حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

جمال عبدالحميد احمد -بملك  -شارع بين الجناين  -كهربائية ، بجهة : بندر قنا ادوات   

عن تجاره  24282برقم  25255212، قيد فى  255550555على حسن على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

حسنى حسن على -بملك  -مجوهرات ومصوغات زهبيه ، بجهة : الحلفاية بحرى   

عن تجاره  24222برقم  25255212، قيد فى  1555550555رك حسين خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد مبا -  163

جمال محمود احمد -بملك  -مسجد قباء مدينه العمال  -اجهزه كهربائية ، بجهة : بندر قنا / ش   

عن مكتب  20552برقم  25255213، قيد فى  1555550555ماجد ادور رضا فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

وفاء جادالرب نجيب -بملك  -خدمات نقل ) داخل جمهوريه مصر العربيه ( ، بجهة : ابوشوشه   
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 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن حظيرة  20518برقم  25255213، قيد فى  1555550555سمير طاها عباس سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

حماده طاها عباس -بملك  -مواشى ، بجهة : القصر   

عن حظيرة  20505برقم  25255212، قيد فى  1555550555احمد حميد حامد عبدالنيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

احمد مغربى يسن -بملك  -مواشى ، بجهة : دنفيق   

عن مزرعة تسمين  20528برقم  25255212، قيد فى  015550555على زكى شحات حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

زكى شحات حسن -بملك  -جول ومواشى ، بجهة : العطيات ع  

عن حظيرة  20525برقم  25255218، قيد فى  015550555هويدا محمد محمود جادالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

هاشم احمد محمد -مواشى ، بجهة : الجبالو   

عن  20520برقم  25255218، قيد فى  5555055515منتصر حسن محمد عبدالراضي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

علي محمد ابراهيم -بملك-مكتب خدمات نقل )داخل جمهورية مصر العربية( ، بجهة : حاجر الدهسه   

عن مكتب  20154برقم  25255212، قيد فى  1555550555صابر حمدى محمود جادالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

فايزه محمد السيد -بملك  -رية مصر العربيه ( ، بجهة : الخوالد خدمات نقل ) داخل جمهو  

عن حظيرة  20152برقم  25255212، قيد فى  015550555ماجد حسانى عبدالغفار ادم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

ابوالمجد حسانى عبدالغفار -بملك  -مواشى ، بجهة : اوالد نجم بهجورة   

عن حظيرة  24211برقم  25255250، قيد فى  1555550555رقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وفيق نصر شفيق مش -  172

بملك/ محمود الراوى خلف الله-مواشى ، بجهة : عزبة البوصه   

عن بقالة ، بجهة :  24212برقم  25255250، قيد فى  055550555ايمن محمد امين حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

لك / سبيكه السيد عبدالمريدبم -العمره   

عن بيع  24244برقم  25255252، قيد فى  215550555مريم ابراهيم عبدالحافظ عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

بملك/ صابرين عبدالمعطى على -مفروشات ، بجهة : الشيخيه   

عن حظيرة  24220برقم  25255252، قيد فى  550555055محمد ابوالفضل عبدالله خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

بملك/ حمدى ابوالفضل عبدالله خليل -تربية مواشى ، بجهة : ابنود   

عن بيع ادوات  24280برقم  25255252، قيد فى  05550555محمد خيرى زرزور جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

خيرى زرزور جعفر -بملك  -زية منزلية ، بجهة : بندر دشنا/ محمد الفاتح العزا  

عن  24288برقم  25255252، قيد فى  015550555صالح الدين محمد السيد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

بملك/ محمد السيد مصطفى -حظيره مواشى ، بجهة : عزبه االلفى   

عن مقاوالت  24224برقم  25255252، قيد فى  055550555اسماعيل على مصطفى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

بملك/ عبدالمحسن على مصطفى -عمومية متكاملة ، بجهة : حجازه قبلى   

عن مكتب  24221برقم  25255215، قيد فى  1555550555ابراهيم محمد ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

ابوالمجد احمد اسماعيل -بملك  -: الدهسة خدمات نقل ) داخل جمهورية مصر العربية ( ، بجهة   

عن بيع سيارات  84252برقم  25255215، قيد فى  255550555محمد احمد عجمى رشيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

بملك/ حسام الدين يسرى عبدالراضى -ش. القيصيره -، بجهة : بندر قنا   

عن بيع سيارات  84252برقم  25255215، قيد فى  255550555س ماله ،  محمد احمد عجمى رشيدى  ، تاجر فرد ، رأ -  181

افه الى حسام الدين يسرى عبدالراضى عن نشاط  معرض اثاث باالض -ملك-، بجهة : له محال اخر ببندر قنا ناحية ش القيصيره 

بمكتب قنا 84252د برقم ومقي 1244اجهزه كهربائيه على نوع تجارته و  دراجات بخاريه على نوع تجارته مودع برقم   



 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 بقالة ، بجهة  24230برقم  25255215، قيد فى  015550555على احمد ابراهيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

بملك/ احمد ابراهيم محمود -: العركى   

عن محل  24258برقم  25255215، قيد فى  055550555محمد فرغلي عطاي جادالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

بملك / ليلي محمد حمادي -ش المدرسة االعداديه  -تقطيع اكياس بالستيك ، بجهة : بندر ابوتشت   

عن حظيرة  24202برقم  25255211، قيد فى  1555550555مصطفى عبدربه نصر عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

بملك/ عبدربه نصر عيسى -مواشى ، بجهة : سمهود   

عن حظيرة  24222برقم  25255212، قيد فى  1555550555صبرى على احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

داليا محمود محمد -بملك  -مواشى ، بجهة : االميرية   

عن  24222برقم  25255212، قيد فى  155550555احمد عبدالسالم عبدالله محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

بدالله بملك/ عبدالسالم ع -ش. االثار -قاوالت وتوريدات عمومية عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : بندر قوص م

 محمود

عن  24222برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمود مياس عبداللطيف مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

نفيسه مياس عبداللطيف -بملك  -السليمات بيع بقاله ومواد غذائيه ، بجهة :   

عن  20552برقم  25255213، قيد فى  2055550555ابوالحسن محمد حسين بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

بملك/ حسين محمد حسين -الصعايده  -مقاوالت عمومية متكاملة ، بجهة : بندر دشنا   

عن ادوات صحية  20545برقم  25255212، قيد فى  015550555رأس ماله ،  حمدى فتحى محمد سعيد  ، تاجر فرد ،  -  189

بملك/ محمود محمد شرقاوى -ش.بورسعيد  -، بجهة : بندر قوص   

عن بقاله ،  20525برقم  25255212، قيد فى  215550555اسماء عطيتو محمد الصغير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  190

محمد على محمد -لك بم -بجهة : اوالد نجم بهجورة   

عن مكتب  20523برقم  25255218، قيد فى  1555550555محمد فضل الله محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 خدمات نقل بالسيارات )داخل جمهورية مصر العربية( ، بجهة : خوالد ابوشوشه _ بملك _فضل الله محمود ابراهيم

عن بقالة ، بجهة  20152برقم  25255212، قيد فى  215550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    جابر صادق توفيق محمد -  192

كرم صادق توفيق -بملك-: الخوالد ابوشوشه   

عن تجاره مواد  20122برقم  25255212، قيد فى  055550555احمد عثمان احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

_ جعفر بن طالب _ بملك _ عزت عبدالفتاح قاسمغذائيه ، بجهة : بندر فرشوط   

عن توريدات  22522برقم  25255212، قيد فى  255550555خالد محمد النجار محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

بملك/ على النجار محمود -ش.سفينه -مواد غذائية ، بجهة : بندر قنا   

عن توريدات  22522برقم  25255212، قيد فى  255550555خالد محمد النجار محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

بملك/ محمد على محمد عن نشاط تجارة توكيالت  -الكنوز الشئون  12مواد غذائية ، بجهة : له محال اخر ببندر قنا ناحية ش. 

بقنا 22522برقم ومقيد  8143المواد الغذائية مودع برقم   

عن  24253برقم  25255254، قيد فى  015550555عمرو عبدالعليم عبدالنعيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

عبدالرحيم محمود عبدالجواد -بملك  -حظيرة مواشى ، بجهة : نجع سعيد   

عن بالى  24252برقم  25255254فى ، قيد  055550555حسن سمير دندراوى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

ه جنوب الوادى ستيشن وكافية عدا ) خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ( ، بجهة : بندر قنا الشئون بجوار مكتب

حماده كمال حفنى -بملك  -  



 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 مكتب  24232برقم  25255250، قيد فى  2555550555بركات محمد بركات على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

محمد بركات على -بملك  -مقاوالت عموميه متكاملة ، بجهة : جزيره مطيره   

عن حظيرة  24242برقم  25255252، قيد فى  1555550555احمد عوض عبدالفتاح محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

بملك/ الشاذلى احمد مغازى -مواشى ، بجهة : ش. مسجد ابوعمار   

عن حظيرة  24282برقم  25255252، قيد فى  1555550555محمود جاد سيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

باتعه عبدالراضى سعيد -بملك  -مواشى ، بجهة : بهجورة   

عن مطعم  24228برقم  25255252، قيد فى  015550555عمرو حفنى محمد حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

بملك/ محمود محمد عطالله -والت ، بجهة : ابومناع بحرى وماك  

عن مكتب مقاوالت  85421برقم  25255215، قيد فى  055550555محمد سعد السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

بملك/ سعد السيد احمد -عموميه متكاملة ، بجهة : المحارزه   

عن بيع  20523برقم  25255213، قيد فى  1555550555فرد ، رأس ماله ،   على سليم عبدالله ابراهيم  ، تاجر -  203

مصطفى محمد صادق -بملك  -قطاعات الومنيوم واالكسسوار ، بجهة : الحلفايه بحرى   

عن بيع بقاله ، بجهة  24212برقم  25255215، قيد فى  455550555جابر احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

بملك/ احمد يوسف حسن -در نقاده : بن  

عن مكتب مقاوالت  85421برقم  25255215، قيد فى  055550555محمد سعد السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

د ومقي 2222بملك/ سعد السيد احمد عن نشاط  بقاله بالقطاعي مودع برقم  -عموميه متكاملة ، بجهة : له محال اخر ناحية المحارزه 

بمكتب قنا 85421برقم   

عن مكتب  24215برقم  25255215، قيد فى  055550555مجدي عبيد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

بملك / محمد عبدالموجود محمد -مقاوالت عمومية وتوريدات فيما عدا ) العمالة واالنترنت ( ، بجهة : حجازة بحري   

عن بيع بقالة ،  24205برقم  25255211، قيد فى  215550555اعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء فتحى على اسم -  207

بملك/ حسنى فخرى اسماعيل -بجهة : الرئيسية   

عن حظيرة  24285برقم  25255212، قيد فى  1555550555احمد محمود عبدالله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  208

حسين محمود عبدالله -بملك  -مواشى ، بجهة : العمرة   

عن بيع  24224برقم  25255212، قيد فى  205550555عصمت عبدالمجيد عبدالاله على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  209

احمد محمود محمد -بملك  -بقاله ، بجهة : الخطاره نجع عمر   

عن حظيرة  20554برقم  25255213، قيد فى  015550555جمال نصرالدين محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

بملك/ هديه سعدى محمد -مواشى ، بجهة : الشرقى بهجورة   

عن مخزن لبيع  20520برقم  25255213، قيد فى  005550555مالك على عبدالحكيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

محمد محمود بملك/ محمد ابوالمجد -المشروبات الغازية ، بجهة : الشعانية   

عن مغسلة  20522برقم  25255213، قيد فى  015550555احمد امبارك محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

بملك/ نعمه حسان محمد -سيارات ، بجهة : الصالحية المدينه الصناعية   

عن بيع عطاره  20522برقم  25255218، قيد فى  215550555خريشي بركه عبدالله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

حساني ابوالسعود محمد -ملك-ش.العويضات  -، بجهة : بندر قوص  

عن بيع  20520برقم  25255218، قيد فى  215550555عبدالروؤف رمضان نبيه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

رمضان نبيه احمد -بملك  -بقاله ومواد غذائية ، بجهة : الهدايات   



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

 20582برقم  25255218، قيد فى  2555550555ابراهيم عبدالمولى عبدالجليل ابوالعدب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

على عبدالمولى عبدالجليل -بملك  -عن مزرعة دواجن ، بجهة : طوخ   

عن مكتب  20124برقم  22525521، قيد فى  055550555سعدى محمود ابراهيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

محمود ابراهيم محمود -بملك  -مقاوالت عموميه ، بجهة : حجازة قبلى   

عن بيع بقالة  20112برقم  25255212، قيد فى  235550555حازم محمود محمد عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 ، بجهة : الشرقى بهجورة _ بملك _ سامح محمود محمد

عن  20112برقم  25255212، قيد فى  1055550555فتحي عبدالكريم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  218

محمود حامد احمد -بملك-حظيرة مواشي ، بجهة : البراهمة   

عن بيع بقالة ،  20145برقم  25255212، قيد فى  155550555احمد محمود حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

بملك/ محمد فرج محمد -: العقب بجهة   

عن حظيرة  20124برقم  25255223، قيد فى  015550555محمود محمد عثمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

محمد عثمان حسن -بملك-مواشي ، بجهة : بخانس نجع الشيخ علي   

عن مطحن  24820برقم  25255254يد فى ، ق 015550555انور صادق عسران محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

عزه رشدى محمد -بملك  -غالل ، بجهة : الشرقى سمهود   

عن بقاله ،  24254برقم  25255254، قيد فى  0555550555سعودى فتحى ابودهب عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

فتحى ابودهب عثمان -بملك  -بجهة : الكرنك   

عن مكتب نقل  24212برقم  25255250، قيد فى  1555550555امال فتحى حافظ سيدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

رومانى ميخائيل فكرى -بملك  -بالسيارات ) داخل جمهوريه مصر العربيه ( ، بجهة : بهجورة   

عن مطعم عام ،  24224برقم  25255250يد فى ، ق 05550555ناديه شوقي احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

بملك / احسان فاروق احمد -شارع التحرير  -بجهة : بندر نجع حمادي   

عن حظيرة مواشى  24220برقم  25255250، قيد فى  015550555عبيد جابر احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

ملك/ عبده جابر احمدب -الشئون  -نجع القاضى  -، بجهة : بندر قنا   

عن بيع مواد  24238برقم  25255250، قيد فى  155550555احمد عبدالجبار محمد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

عبدالجبار محمد نصر -بملك  -عبدالمنعم رياض  -عذائية ، بجهة : بندر قوص ش   

عن بيع بقاله ،  24240برقم  25255252، قيد فى  055521555سحر جميل على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

فاطمه محمد محمد شحات -بملك  -بجهة : الشيخية   

عن حظيرة  24225برقم  25255252، قيد فى  015550555ابتسام صغير مصطفي ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

يبملك / شهاب الدين محمد عدل -مواشي ، بجهة : البحري قموال   

عن حظيرة  24224برقم  25255252، قيد فى  1555550555احمد عاطف عادلى انور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

موجه غزالى ياسين -بملك  -لتربية المواشى ، بجهة : ساحل دراو االوسط قموال   

عن ورشة  24253برقم  52552152، قيد فى  355550555اسامة محمد احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

عصام احمد عبدالعزيز -بملك  -نجاره ، بجهة : الشرقى بهجوره   

عن مكتب  24232برقم  25255215، قيد فى  055550555عزت عبدالحميد دسوقى طايع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

سوقى طايعبملك/ عبدالحميد د -مقاوالت عمومية متكامله ، بجهة : الرحمانية قبلى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عن حظيرة  24211برقم  25255215، قيد فى  015550555مرزوق سيد احمد سعدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

بملك/ هايلة سيد احمد -تربية مواشى ، بجهة : المحروسه   

عن اجهزه كهربائية  22420برقم  25255211، قيد فى  805550555عصام محمد احمد عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

عبداللطيف محمود احمد -بملك  -وادوات منزلية ، بجهة : جراجوس   

عن حظيرة  24282برقم  25255212، قيد فى  015550555عوض ابوالمجد على سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

بملك/ سليمان ابوالمجد على -مواشى ، بجهة : الحلفاية بحرى   

عن بيع بقاله  24288برقم  25255212، قيد فى  215550555ري محمد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد فك -  235

محمد فؤاد رشيدي-بملك-بالتجزئة ، بجهة : الخرانقة  

عن ادوات صحية  20552برقم  25255213، قيد فى  355550555على نوبى يوسف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

حجاج عبدالجابر على -بملك  -ه قبلى ، بجهة : حجاز  

عن حظيرة  20512برقم  25255213، قيد فى  015550555احمد جمال عبدالعزيز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

بملك/ مختار احمد على -مواشى ، بجهة : القمانه   

عن حظيرة  20502برقم  25255212يد فى ، ق 055550555خالد محمد حسن عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

حسن محمد حسن -بملك  -تربيه مواشى ، بجهة : الشيخ على شرق   

عن  20582برقم  25255218، قيد فى  2555550555هاني حماده عبدالسيد عبدالمعطي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

لمولي عبدالجليلابراهيم عبدا -بملك-مزرعة مواشي ، بجهة : الهدايات الزوايدة   

عن  20523برقم  25255218، قيد فى  055550555عبدالشافى شحات حسن عبدالحق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

سعيد محمود سيد -بملك  -ادوات صحيه ، بجهة : الكالحين نجع الشيخ   

عن بيع بقالة ،  20521برقم  25521825، قيد فى  215550555محمود رمضان حسن سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

شعبان حسن سعيد -بملك-بجهة : نجع العمده العليقات   

عن حظيرة  20123برقم  25255212، قيد فى  1555550555غسان سعد محمد حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 - مواشى ، بجهة : عزبة حمد الغربى بهجورة _ بملك _ الفاوى نصرالدين محمود

عن مكتب  20134برقم  25255212، قيد فى  1555550555ايمن الضبع احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 مقاوالت عموميه متكامله ، بجهة : السماينه _ بملك _الضبع احمد احمد

عن حظيرة  20132برقم  25255212، قيد فى  015550555سناء احمد ابراهيم حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

بملك/ عز محمد محمود -مواشى ، بجهة : ابومناع بحرى   

عن حظيرة  20125برقم  25255212، قيد فى  1055550555ابراهيم منصور عمر القليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

بملك/ منصور عمر القليل -مواشى ، بجهة : نجع السويس القلعه   

عن مكتب  24822برقم  25255254، قيد فى  155550555لى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عديسى مصطفى ع -  246

جمال محمد مصطفى -بملك  -مقاوالت انشاء وهدم واصالح واساسات ، بجهة : العيايشا   

 عن حظيرة 24218برقم  25255250، قيد فى  015550555محمد صالح سالمه السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

بملك / صالح سالمه السمان -مواشي ، بجهة : كرم عمران   

عن منظفات ،  24223برقم  25255250، قيد فى  055550555صالح علي محمد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

بملك / مريم عبدالناصر عبدالمنصف -بجهة : عزبة البوصة   



 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 مزرعة  24222برقم  25255252، قيد فى  2555550555له ،  احمد محمد احمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ما -  249

عزب رشوان اسماعيل -بملك  -مواشى ، بجهة : حاجر دنفيق   

عن تجارة اقمشه ،  24242برقم  25255252، قيد فى  05550555قديسه وديع قليني بساده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

بملك/ عزيز ابادير اسعد واخرين -مخبز عمروس  ش.سيدى عبدالرحيم خلف-بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة  24281برقم  25255252، قيد فى  1555550555صباح عبدالغنى حافظ عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

بملك/ على توفيق محمد محمد -مواشى ، بجهة : البحرى سمهود   

عن مكتبه ،  24220برقم  25255252، قيد فى  155550555فاطمه محمد بغدادى معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

بملك/ فاطمه محمد بغدادى معوض -بمشروع بنك التعمير واالسكان  2عماره  10محل رقم  -بجهة : بندر قوص  

عن مكتب  24228برقم  25255252، قيد فى  1555550555بخيته شحاته صادق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

بملك/ حسين احمد ضرار -خدمات نقل بالسيارات داخل جمهورية مصر العربيه ، بجهة : ابوشوشه   

عن توريدات  24224برقم  25255215، قيد فى  055550555احمد باتع محمود عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

مصطفى احمد مغربى -بملك  -ماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : ابنود عمومية ) عدا الع  

عن  24212برقم  25255215، قيد فى  2055550555ممدوح كامل شيخون الراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

ملك/ معتز كامل شيخونب -مقاوالت عامة وتوريدات عمومية عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : الجمالية   

عن حظيرة مواشى  24242برقم  25255211، قيد فى  055550555محمد كرم محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

بملك/ اسراء محمد صبرى -، بجهة : الرحمانية قبلى   

عن بيع  24242برقم  25255211ى ، قيد ف 1555550555اشرف محمد ابوالحمد  عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

بملك/ خالد محمد امين -ش.االصالح-احذية ، بجهة : بندر ابوتشت   

عن بويات ،  20513برقم  25255213، قيد فى  015550555حمدون ابوعلى محمد صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

بملك/ حمدى دمرانى زيدان -بجهة : مدخل الدير الغربى   

عن سجائر  20522برقم  25255212، قيد فى  215550555د مبارك احمد جادالموال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عما -  259

بملك/ احمد جادالمولى احمد -ومعسل ومستلزمات التدخين ، بجهة : حجازه بحرى   

عن تربية  20538رقم ب 25255212، قيد فى  1055550555احمد عبدالصبور محمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

بملك/ محمد عبدالصبور محمد عمر -المنشيه  -مواشى ، بجهة : بندر نقاده  

عن توريدات  20204برقم  25255220، قيد فى  1555550555شهيره محمد عبدالمنعم علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

بملك / محمد عبدالمنعم علي -يوليو  22ش  -بجهة : بندر قنا  عمومية ) عدا العمالة واالنترنت والكمبيوتر ( ومقاوالت عمومية ،  

عن بيع  20542برقم  25255212، قيد فى  015550555مصطفي محمد محمد عبدالقوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

محمد محمد عبدالقوي -بملك-بقاله جملة وقطاعي ، بجهة : الجزيرية كالحين ابنود   

عن مخبز  20504برقم  25255212، قيد فى  1515550555برعى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه شعبان  -  263

حسن عطا محمد -بملك  -افرنجى ، بجهة : الشيخ على شرق   

عن ورشة  20588برقم  25255218، قيد فى  215550555محسن محمد خير عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

محمد خير عبدالقادر -ملك-م وجرانيت ، بجهة : حجازه قبلي توريد وتركيب رخا  

عن مكتب  20528برقم  25255218، قيد فى  1555550555محمود عبدالصبور سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 خدمات نقل ، بجهة : القبيبه بملك / عبدالموجود ابوالوفا عبدالموجود



 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 حظيرة  20152برقم  25255212، قيد فى  1555550555اوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورالدين على ابوالمجد ر -  266

على ابوالمجد راوى -بملك  -مواشى ، بجهة : سمهود   

عن بيع اكياس  20120برقم  25255212، قيد فى  215550555مريم فايز عزمى غلينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

بملك/ عماد جرجس قديس - بالستيك ، بجهة : بهجورة  

عن حظيرة  20142برقم  25255212، قيد فى  015550555منال سعد ابوبكر ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

محمود ابراهيم ابوبكر -بملك-مواشي ، بجهة : الغربي السالميه   

عن بيع بقاله  20133برقم  25255212، قيد فى  552055505عبدالله احمد عبدالعزيز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

بملك/ احمد عبدالعزيز احمد -ودقيق ، بجهة : حجازه بحرى   

عن مطحنه غالل  24252برقم  25255254، قيد فى  15550555فوزى موسى محمود قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

هانى موسى محمود -بملك  -، بجهة : كوم جابر   

عن بيع بقالة ،  24222برقم  25255250، قيد فى  215550555يات فضل عبدالمنعم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  271

بملك/ منتصر فضل عبدالمنعم -بجهة : اوالد عمرو   

 عن حظيرة 24235برقم  25255250، قيد فى  015550555حسين عبدالمنعم حسين محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

اسامه صالح الدين عبدالراضي-بملك-مواشي ، بجهة : حاجر الوقف   

عن بيع بقاله  24231برقم  25255250، قيد فى  215550555احالم سعيد محمد عوض الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

سعيد طايع محمد -بملك  -، بجهة : الحمر والجعافرة   

عن توريدات  24245برقم  25255252، قيد فى  1555550555ر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمد ابوالمجد احمد  ، تاج -  274

بملك/ محمد ابوالمجد احمد - 12شارع  -ومقاوالت عمومية ، بجهة : بندر قنا   

عن تربيه مواشي ،  24223برقم  25255252، قيد فى  015550555مرفت عبده حسن علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

بملك / محمد اسماعيل احمد -العربات  -البحري قموال بجهة :   

عن حظيره  24225برقم  25255252، قيد فى  1055550555ادهم نسيم نورالدين نسيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

بملك/ احمد ابوالنصر الطاهر -تربيه مواشى ، بجهة : االوسط قموال   

عن مطعم ، بجهة :  24222برقم  25255212، قيد فى  155550555، رأس ماله ،   سعاد احمد محمد على  ، تاجر فرد -  277

سيد محمد حسين -بملك  -مراد هاشم متفرع من شارع الغزل  -بندر قنا / الشئون ش   

عن مقاوالت  24280برقم  25255212، قيد فى  015550555محمود مرشد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

بملك/ مرشد محمود على -متكامله ، بجهة : حجازه قبلى  عمومية  

عن بيع بقالة ،  20551برقم  25255212، قيد فى  155550555سوزان محمد احمد دردير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

احمد صالح محمود -بملك  -بجهة : النجمة والحمران   

عن  23223برقم  25255212، قيد فى  215550555، رأس ماله ،   هدي حجاج قاسم محمد عبدالرحيم  ، تاجر فرد -  280

بملك/ حجاج قاسم محمد -العزازية  -مالبس جاهزه ، بجهة : بندر دشنا   

عن  23223برقم  25255212، قيد فى  215550555هدي حجاج قاسم محمد عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

  3122 بملك/ بدرى حجاج قاسم عن نشاط بيع دواجن مودع برقم -مالبس جاهزه ، بجهة : له محال اخر ببندر دشنا ناحية العزازية 

بمكتب قنا 23223ومقيد برقم   

عن بقالة ، بجهة :  20522برقم  25255213، قيد فى  05550555اد محمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سع -  282

بملك/ جمال عبدالغنى محمود-الشعانية   



 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  20521برقم  25255213، قيد فى  1555550555عمر عبدالمعز عبدالرحيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

بملك/ محمد محمد عبدالوهاب -ش. القوصيه  -: بندر فرشوط  حظيرة مواشى ، بجهة  

عن مقاوالت  20535برقم  25255212، قيد فى  1555550555عبدالله سلطان حامد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

بملك/ محمد سلطان حامد -ش.ترعه الضمرانية -عمومية متكامله ، بجهة : بندر نجع حمادى   

عن  20544برقم  25255212، قيد فى  1555550555حمن محمد حسين اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالر -  285

محمد حسين اسماعيل -بملك  -حظيرة تربيه مواشى ، بجهة : االشراف القبلية   

ن تحضير ع 20584برقم  25255218، قيد فى  015550555وحيد جمال ابوضيف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

بملك/ منتصر عبدالمنصف احمد -ش.جمال عبدالناصر -ماكوالت ، بجهة : بندر نجع حمادى   

عن عالفه وقشور  20582برقم  25255218، قيد فى  215550555عماد راشد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

بملك/ هناء يوسف جبر -وحبوب ، بجهة : حجازه قبلى نجع الدالى   

عن تعبئة مواد  20110برقم  25255212، قيد فى  05550555اسالم خميس محمد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 غذائية الى ، بجهة : الرحمانيه قبلى _ بملك _ احمد حسان على

عن مكتب  12201برقم  25255212، قيد فى  015550555شيماء زكي دسوقي قاعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

رمضان نجيب عبدالله -ملك-ترعة حالوه العزازيه  -مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : بندر دشنا  

عن  20108برقم  25255212، قيد فى  1515550555منصوره عبدالعزيز احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  290

دالهادىبملك/ محمد تامر رشاد عب -حظيرة مواشى ، بجهة : القمانه   

عن حظيرة  20102برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد اسماعيل موسى سباق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 مواشى ، بجهة : الشعانيه _ بملك _ محمد عبده ابوالوفا

عن حظيرة  20182برقم  25255223، قيد فى  1555550555حسن محمود حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

بملك / محمود عبدالرحيم زكي -مواشي ، بجهة : السالميه   

عن ورشة  20213برقم  25255224، قيد فى  055550555صفاء خضيري جابر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

مصطفي خضيري جابر -ملك-تصنيع مالبس جاهزه ومفروشات ، بجهة : العطيات   

عن توريدات  20222برقم  25255224، قيد فى  215550555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فنجري محمد فنجري حس -  294

احمد  -كمل-الشئون عمارة الفردوس  -عمومية عدا )العماله واالنترنت والكمبيوترواالدوية ( ومستلزمات طبيه ، بجهة : بندر قنا

 حسين محمد

عن ادوات صحيه ،  24828برقم  25255254، قيد فى  215550555،  جرجس نبيل فايز العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  295

ابراهيم فوزى ابوالفضل -بملك  -بجهة : قصير بخانس   

عن  24232برقم  25255252، قيد فى  1555550555جمال عبدالناصر عبدالله محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

/ شرف الدين محمد احمدبملك  -مكتب مقاوالت عامة ، بجهة : كوم يعقوب   

عن حظيرة  24203برقم  25255252، قيد فى  015550555نجالء حمدى عكاشة حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

ناجح احمد على -بملك  -مواشى ، بجهة : الهيشة   

عن بيع اجهزه  25884 برقم 25255252، قيد فى  015550555عصمت جمال موسى عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

بملك/ جمال موسى عيد -كهربائية ، بجهة : المعرى   



 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 بيع اجهزه  25884برقم  25255252، قيد فى  015550555عصمت جمال موسى عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

ومقيد  3220المواشى مودع برقم  بملك/ جمال موسى عيد عن نشاط حظيرة لتربية -كهربائية ، بجهة : له محال اخر ناحية المعرى 

بمكتب قنا 25884برقم   

عن مخزن زيوت  88354برقم  25255252، قيد فى  005550555حسن محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

بملك/ شحات محمد حسن -وشحومات سيارات ، بجهة : حجازه قبلى   

عن مخزن زيوت  88354برقم  25255252، قيد فى  005550555ماله ،  حسن محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس  -  301

ارات بملك/ احمد محمد على عن نشاط غسيل وتشحيم وزيوت وسي -وشحومات سيارات ، بجهة : له محال اخر ناحية حجازه قبلى 

بمكتب قنا 88354ومقيد برقم 2005مودع برقم   

عن ورشه  24222برقم  25255252، قيد فى  015550555رأس ماله ،   صفاء نصرالله زكرى روفائيل  ، تاجر فرد ، -  302

بملك/ مريهام زكرى روفائيل -نجاره ، بجهة : ابومناع غرب   

عن بيع مواتير  24220برقم  25255215، قيد فى  05550555صفاء محمد امين عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

بملك / محمد احمد البدوي-طة ش المح -مياه ، بجهة : بندر قنا   

عن بيع  24254برقم  25255215، قيد فى  215550555محمد ايمن محمد الصغير محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

بملك / احمد موسي محمود -بندر دشنا  -بقالة ، بجهة : ش مصر اسوان   

عن ادوات منزلية  24242برقم  25255211، قيد فى  505552155ورده على حسين توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

عيد على سليمان -بملك  -، بجهة : االشراف القبلية   

عن بقالة ، بجهة :  24220برقم  25255212، قيد فى  05550555هند عمار على مبارك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  306

ملك/ محمد هاشم فرجشارع المتفرع من شارع التامين الصحى  ب -بندر قنا   

عن حظيرة  24282برقم  25255212، قيد فى  1555550555حنان رمضان دكرونى خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  307

شعبان محمد عبدالاله -بملك  -مواشى ، بجهة : اوالد نجم بهجورة   

عن ورشة لحام  24225برقم  25255212فى  ، قيد 155550555محمد قاسم الليثى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  308

وهبى الليثى محمد -الشيخ يوسف / بملك  -كهرباء ، بجهة : بندر قوص / ش   

عن مقاوالت  20550برقم  25255213، قيد فى  05550555سيد كامل وزيرى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  309

ن احمدكارم كهرما -بملك  -عمومية متكاملة ، بجهة : بخانس   

عن حظيره تربية  20512برقم  25255213، قيد فى  015550555عالء عبيد سيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

بملك/ احمد صبرى احمد -مواشى ، بجهة : الحلفاية بحرى   

عن تربية  20532برقم  25255212، قيد فى  1055550555اسماء حجاج طوطي السنوسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

رتيبة احمد محمد مصطفي -ملك-مواشي ، بجهة : االوسط قموال   

عن حظيرة  20534برقم  25255212، قيد فى  015550555فهد محمد اسماعيل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 مواشى ، بجهة : الرحمانية قبلى _ بملك _ عبدالحفيظ حسين اسماعيل

عن  20132برقم  25255212، قيد فى  055550555اسماعيل مصطفى غندور حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 حظيرة مواشى ، بجهة : جراجوس _ بملك _ خورشيد احمد الشهير طربوش

عن مقلى للتسالى  20122برقم  25255212، قيد فى  015550555جبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ريمون قديس شفيق -  314

 ، بجهة : شارع زغلول  بملك/ جميل حلمى ابوالدهب



 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 حظيرة  20142برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمد سليمان ماجد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

بملك/ حشمت سليمان ماجد -سليمات مواشى ، بجهة : ال  

عن بيع اسمنت  20123برقم  25255212، قيد فى  015550555نعمه ابوالحسن محمد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

امال مصطفي محمد -بملك-شارع سفينه  -، بجهة : بندر قنا  

عن حظيرة  20182برقم  25255212، قيد فى  5515555505هاني عيد نورالدين علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

مصطفي عيد نورالدين -بملك-مواشي ، بجهة : ابوشوشة   

عن  20125برقم  25255223، قيد فى  1055550555سعاد تكروني مرسي عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

يسن احمد محمد عثمان -ملك-حظيرة مواشي ، بجهة : االوسط قموال   

عن حظيرة مواشي ،  20182برقم  25255223، قيد فى  015550555علي زايد عايد همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

بملك / عمر حسن محمد حسن -بجهة : الجبالو   

عن ثالجهة  24255برقم  25255254، قيد فى  005550555محمد ابوالحسن منصور راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

مقبول محمد ابراهيم ومنصور محمد ابراهيم -بملك  -الصحابه  -لحوم ودواجن ، بجهة : الشئون ش  حفظ  

عن حظيرة  24212برقم  25255250، قيد فى  015550555سعد محمود عبدالله ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

جاب الله عبده على -بملك  -مواشى ، بجهة : الحلفاية بحرى   

عن حظيرة  24225برقم  25255250، قيد فى  015550555ابراهيم محمد ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

بملك / محمد ابراهيم محمد -مواشي ، بجهة : الصالحيه   

 24232م برق 25255252، قيد فى  055550555منتصر عبدالخالق  عبدالمجيد  عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 عن بيع بقالة ، بجهة : الجسر العام اوالد عمرو _ بملك _ عبدالخالق  عبدالمجيد  عبدالرحيم

عن  24221برقم  25255252، قيد فى  015550555امال عبدالحميد عبدالنصيح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

مبملك / جادالرب حسين عبدالكري -حظيرة مواشي ، بجهة : دنفيق   

عن حظيرة  24285برقم  25255252، قيد فى  015550555حسين اسماعيل محمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

بملك/ محروس حسان اسماعيل -تربيه مواشى ، بجهة : كرم عمران   

عن حظيرة  24222برقم  25255252، قيد فى  1555550555على مصطفى محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

بملك/ احمد مصطفى محمود محمد-مواشى ، بجهة : السمطا قبلى   

عن بقاله  24223برقم  25255252، قيد فى  155550555حلوتهم سعد محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

موسى سعد محمد عبدالله -بملك  -المنشية  -بالقطاعى ، بجهة : بندر قوص ش  

عن سوبر  24223برقم  25255215، قيد فى  015550555سيد عطية محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحسين ال -  328

اسعد سعدالدين امين -ماركت ، بجهة : اوالد نجم بهجورة/ بملك   

عن مكتبة  24232برقم  25255211، قيد فى  05550555احمد ضياء الدين محمد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

بملك/ منيره محمود محمد -ش.المحافظة الجديدة امام مدرسة التجارة بنات -وات ، بجهة : بندر قنا وخرد  

عن مكتب  24202برقم  25255211، قيد فى  215550555ايمن محمد حسانين ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

عاطف عبدالراضى حسين -بملك  -مقاوالت عمومية ، بجهة : سمهود   

عن بيع مواد  24282برقم  25255212، قيد فى  255550555محمود احمد محمد عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

احمد محمد عبدالرحيم -بملك  -بترولية ، بجهة : القلمينا   



 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 سجائر  53120برقم  25255212، قيد فى  215550555رمضان عابدين مصطفى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

بملك/ عابدين مصطفى محمد -ومعسل ، بجهة : حجازه بحرى الحجيرات   

عن حظيرة  20542برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد فتحى رمضان عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

بملك/ صفوت نصرالدين محمد -مواشى ، بجهة : الغربى بهجوره   

عن حظيرة مواشى  20500برقم  25255212، قيد فى  1555550555د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مها رشاد على محم -  334

نورالدين عبدالسميع عالم -بملك  -، بجهة : القناوية بحرى   

عن استيراد  20131برقم  25255212، قيد فى  0555550555االنور عبدالنظير عبيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

( ، بجهة : االوسط سمهود  بملك/ محمد خلف الله عبدالرحيم 2من المجموعه  32والفقره  12فيما عدا )المجموعه  وتصدير  

عن محل  20522برقم  25255218، قيد فى  215550555صابره محمد حسن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

بملك/ محمد شورى على -جزارة ، بجهة : المراشده   

عن مطحن غالل ، بجهة  20580برقم  25255218، قيد فى  05550555ايه محمد احمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

بملك/ مصطفى احمد مصطفى -: االشراف القبليه   

عن حظيرة مواشي  20114برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد عفت محمد بديع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

ابوالقاسم حسن محمد -بملك-بجهة : الشاليله الغربي بهجوره  ،  

عن  20124برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمد شعبان ابوالحمد عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

بملك/ شعبان ابوالحمد عبدالرحيم-مكتب خدمات نقل بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية ، بجهة : ابوشوشة   

عن مكتب  20122برقم  25255212، قيد فى  055550555 مصطفى على احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  340

ىبملك/ على احمد عل -نجع الخوال  -مقاوالت عمومية وتوريدات عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : بندر دشنا   

عن حظيرة  20121برقم  25255223، قيد فى  055550555فرج محمد احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

محمد احمد اسماعيل -بملك  -مواشى ، بجهة : حجازة قبلى   

عن اعالف  20255برقم  25255224، قيد فى  015550555عبدالعليم عيد محمود بربري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

بملك / احمد عبدالخالق -شارع السادات  -وعطاره ، بجهة : بندر قفط   

عن ورشة  20121برقم  25255223، قيد فى  015550555احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم محمد فوزي  -  343

بملك / محمد فوزي احمد -الوميتال ، بجهة : االشراف الغربيه   

عن بيع بقالة ،  24214برقم  25255250، قيد فى  015550555اسماعيل احمد اسماعيل ادم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

كريم عبدالفتاح حسين -بملك  -لشرقى سمهود بجهة : ا  

عن بقالة ، بجهة :  24202برقم  25255252، قيد فى  05550555محمد غنيم حسين غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

سعاد عبدالناجى محمد -ملك  -الطويرات   

عن حظيرة  24202برقم  25255252، قيد فى  1055550555احمد منصور عبدالبارى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

حربية احمد عبدالغنى -بملك  -مواشى ، بجهة : البحرى قموال   

عن اعالف  24222برقم  25255252، قيد فى  1555550555صالح رشاد موسى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

لمياء ابوالحجاج احمد -بملك  -وقشور ، بجهة : القلمينا   

عن حظيرة  24222برقم  25255252، قيد فى  015550555محمود ابوالقاسم عمر قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

بملك/ ايمان عبدالاله عالم -مواشى ، بجهة : السالميه   



 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 مقاوالت 24222برقم  25255215، قيد فى  355550555محمد رمضان محمد شحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

رمضان محمد شحات -بملك  -بجهة : بهجورة   

عن بقالة ، بجهة  24231برقم  25255215، قيد فى  255550555محاسن خديوي بكر خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

بملك / احمد كمال عبدالحافظ -الكنوز  -: بندر قنا   

عن حظيرة تربية  24232برقم  25255215، قيد فى  555055501احمد عطاالله عيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

بملك/ محمد بركات احمد -المعنى  -مواشى ، بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة  24225برقم  25255212، قيد فى  1515550555محمد عاطف عبده مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 مواشي ، بجهة : الدهسه بملك / بكري محمد بكري

عن حظيرة مواشى  24228برقم  25255212، قيد فى  015550555هانى محمد سعيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

بملك/ محمد سعيد على -، بجهة : المقربيه   

عن سوبر  24222برقم  25255212، قيد فى  05550555صفوت جابر شنوده سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

ياسر احمد فخرى -بملك  -بجهة : بندر نجع حمادى / السنترال القديم ماركت ،   

عن تربيه  20558برقم  25255213، قيد فى  2055550555احمد ابوالعال سعد عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

بملك/ ابراهيم عابدين على -مواشى ، بجهة : االوسط قموال   

عن مكتب مقاوالت  20514برقم  25255213، قيد فى  015550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبده شعبان على احمد  -  356

عطيات عامر محمد احمد -بملك   -عمومية متكاملة ، بجهة : ش / البوسته القمانة   

حظيرة عن  20542برقم  25255212، قيد فى  015550555حسني عبدالكريم احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

احمد محمد خلي -ملك-مواشي ، بجهة : ابومناع بحري   

عن  20508برقم  25255212، قيد فى  055550555نصرالدين ابراهيم محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

بملك/ عيد ابراهيم محمد ابراهيم -حظيرة مواشى ، بجهة : ابومناع بحرى   

عن مقاوالت  25284برقم  25255220، قيد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مديحه محمد على عبدالله  -  359

بملك/ محمد حسن ابوزيد -عمومية ، بجهة : شنهور   

عن مقاوالت  25284برقم  25255220، قيد فى  155550555مديحه محمد على عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

ومقيد برقم  3250جعفر حسن ابوزيد عن نشاط ورشة بالط مودع برقم  -بملك-ناحية شنهور عمومية ، بجهة : له محال اخر 

بقنا 25284  

عن حظيرة  20522برقم  25255212، قيد فى  1555550555عرفات احمد وزيرى سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

محمود احمد وزيرى -بملك  -مواشى ، بجهة : رفاعة الغربية   

عن حظيرة مواشى  20582برقم  25255218، قيد فى  015550555محمد احمد مبارك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

بملك/ احمد مبارك على -، بجهة : الصالحية   

عن بيع  20522برقم  25255218، قيد فى  155550555حجاجى محمود عبدالحميد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

طه محمود عبدالحميد -بملك  -بجهة : العليقات  بقاله ،  

عن بيع  20122برقم  25255212، قيد فى  015550555محمود عزالدين عبدالسميع سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 بقالة ، بجهة : القمانه _ بملك _ سمره ابوالمجد محمود

عن ورشة نجارة  20148برقم  25255212، قيد فى  1555550555،   محمد عالم حفني احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  365

نعمه متولي محمد -بملك-، بجهة : االوسط سمهود   



 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  20128برقم  25255212، قيد فى  015550555ابورحاب عبدالفتاح مرداش ابورحاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

ابورحاب عبدالفتاح عبدالفتاح -بملك-حظيرة مواشي ، بجهة : ابوعموري   

عن مهمات  20122برقم  25255223، قيد فى  205550555اسماعيل عبده محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

بملك/ جعفر على عبدالقادر -امن صناعى وصيانه طفايات ، بجهة : نجع عبدالمولى الشرقى الكالحين   

عن حظيرة  20218برقم  25255224، قيد فى  015550555عمر عبدالعزيز عبدالله على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

بملك/ عبدالعزيز عبدالله على-مواشى ، بجهة : هو   

كتب عن م 24822برقم  25255254، قيد فى  1555550555سناء االمير محمود االمير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

ورثه حفنى محمد احمد -بملك  -مقاوالت ، بجهة : نجع القريه االوسط قموال   

عن بيع بقالة ،  24213برقم  25255250، قيد فى  05550555حامد عبدالساتر محمود حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  370

بملك/ عبدالساتر محمود حامد -بجهة : الدهسة   

عن بيع  24232برقم  25255250، قيد فى  215550555عال حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالستار عبدال -  371

عبدالرحمن سليمان ربيع -بملك  -السلخانه  -قطع غيار سيارات مستعملة ، بجهة : بندر قوص ش  

عن مكتب  24205برقم  22525525، قيد فى  155550555سهير عبدالكريم احمد عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

بملك/ سعيد ضيف حسن -توريدات عمومية عدا )العماله واالنترنت ( ، بجهة : نجع العروبه   

عن حظيرة  24204برقم  25255252، قيد فى  1555550555سمر عبدالحميد حسوب علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

شافيعبدالشافي عزيز عبدال-بملك-مواشي ، بجهة : الخوالد  

عن بيع  24224برقم  25255252، قيد فى  155550555صباح حجاج محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

احمد حجاج محمد -بملك  -االسمنت ، بجهة : البراهمه   

دايد عن بيع ح 24252برقم  25255215، قيد فى  155550555على هالل محمد بدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

بملك/ محمد هالل محمد -ش.مسجد السالم الشئون -وبويات ، بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة لتربية  24222برقم  25255215، قيد فى  1555550555بكير سيد بكير حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

سيد بكير حسانين -بملك  -المعنا  -المواشى ، بجهة : بندر قنا   

عن تعبئة  24243برقم  25255211، قيد فى  1555550555ن السيد احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضا -  377

وليد السيد احمد -بملك  -وتغليف مواد غذائية ، بجهة : الغربى السالمية   

عن حظيرة  52422برقم  25255211، قيد فى  1555550555حمديه محمد السيد حميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

محمد عثمان حسن عثمان -بملك  -مواشى ، بجهة : القبلى سمهود   

عن ادوات  24220برقم  25255212، قيد فى  05550555عسر عبدالستار يونس عيساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

بملك/ على عبدالمعطى احمد -صحيه وسباكه ، بجهة : ابومناع غرب   

عن حظيرة  24283برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر عبدالمنعم  -  380

احمد محمود محمد -بملك  -مواشى ، بجهة : الحلفاية بحرى   

عن بيع  24228برقم  25255212، قيد فى  255550555وليد عبدالغفار توفيق رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

عبدالحى محمد زارع -بملك  -اكسسوار محمول ، بجهة : بندر نجع حمادى / السنترال القديم اجهزة و  

عن مكتب  20552برقم  25255213، قيد فى  1555550555وفاء عبدالحميد محمود قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

سيده على عالم -بملك  -خدمات نقل ) داخل جمهورية مصر العربيه ( ، بجهة : السليمات   



 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

عن حظيرة مواشى  20512برقم  25255213، قيد فى  015550555محمد كامل احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

فوزى حسين احمد جاد -بملك  -، بجهة : الرحمانية قبلى   

عن بقالة ، بجهة :  20548م برق 25255212، قيد فى  15550555نهله محمود محمد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

بملك/ بخيت محمود بغدادى -الشيخية   

عن توزيع  20502برقم  25255212، قيد فى  155550555هاللي احمد عبدالرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

عماد ابراهيم احمد -ملك-مواد غذائيه ، بجهة : نجع سعيد   

عن حظيرة  20522برقم  25255218، قيد فى  015550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   باسم قاسم عبدالباسط السيد  ، -  386

بملك/ سعيد قاسم عبدالباسط -مواشى ، بجهة : الحلفاية بحرى   

عن اصالح  20122برقم  25255212، قيد فى  05550555محمد اسماعيل محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

اسماعيل محمد محمود -بملك-القناوية  اجهزة كهربائيه ، بجهة :  

عن حظيره  20111برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمود مصيلحى محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  388

بملك/ رمضان سيد رمضان -العزازيه  -تربيه مواشى ، بجهة : بندر دشنا   

عن حظيرة  20101برقم  25255212، قيد فى  215550555ه ،  محمود محمد حسين على  ، تاجر فرد ، رأس مال -  389

بملك/ سوسن محمود ابوالمجد-مواشى ، بجهة : الحلفاية قبلى   

عن حظيرة  20103برقم  25255212، قيد فى  1555550555ياسر جرير متولى حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  390

بملك/ جرير متولى حفنى -مواشى ، بجهة : دنفيق   

عن بيع اجهزه  20122برقم  25255212، قيد فى  055550555الهام جاهين مريعز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

بملك/ عنتر احمد مريعز -كهربائيه ، بجهة : السليمات   

بقالة ، بجهة  عن 20181برقم  25255212، قيد فى  015550555ايمن الدسوقى عثمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 : ابومناع بحرى _ بملك _ ابراهيم الدسوقى عثمان على

عن بيع  20123برقم  25255223، قيد فى  205550555دعاء سعدى يوسف عبدالرسول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

بملك/ عبدالسالم الزين حفنى -تسالى ، بجهة : الشيخية   

عن حظيرة  20525برقم  25255218، قيد فى  2555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  جهاد حرزالله عبدالله محمد  ،  -  394

بملك/ محمد حرزالله عبدالله -مواشى ، بجهة : االوسط قموال   

عن بقاله ،  20153برقم  25255212، قيد فى  055550555محمود محمد امين عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

احمد محمد امين -بملك  -شوشه بجهة : الخوالد ابو  

عن توريدات  20112برقم  25255212، قيد فى  015550555نبيله احمد ابوالحسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

عمر محمد حسن -بملك  -عموميه عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : شارع المحطه العويضات   

عن مكتب  20150برقم  25255212، قيد فى  1555550555كرم انور طه عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

بملك/ فاروق عبدالرازق جادالرب -خدمات نقل )داخل جمهورية مصرالعربية ( ، بجهة : عزبة البوصة   

عن حظيرة  20152برقم  25255212، قيد فى  1555550555فهد احمد مصطفي حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

كرم حلمي همام الدين -ملك-مواشي ، بجهة : سمهود   

عن مفروشات  20125برقم  25255212، قيد فى  05550555عماد صادق فهمي عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

حمداحمد ابوالوفا م -ملك-خلف المخبز االلي  -وبطاطين ، بجهة : بندر قنا  



 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

عن مكتب  20132برقم  25255212، قيد فى  05550555مصطفي مكسي محمود سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  400

لاحمد حسين اسماعي -بملك-ش.سفينة  -توريدات عمومية فيما عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر( ، بجهة : بندر قنا  

عن بيع بقاله  20458برقم  25255231، قيد فى  205550555د ، رأس ماله ،  عبدالرحيم احمد هريدى احمد  ، تاجر فر -  401

محمد رشاد فايق -بملك  -، بجهة : الدهسة   

عن بيع بقاله ،  20225برقم  25255220، قيد فى  215550555حماده ربيع احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  402

ك/ جمال احمد عبداللهبمل -ش. ابوبكر الصديق  -بجهة : بندر قوص   

عن حظيرة  20105برقم  25255212، قيد فى  1555550555نرمين امام راشد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

 مواشى ، بجهة : الخوالد _ بملك _ سناء احمد على

عن حظيرة  20102 برقم 25255212، قيد فى  1555550555رشا شعبان على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  404

ابراهيم احمد ابراهيم -بملك  -مواشى ، بجهة : الغرب السالمية   

عن حظيرة  22552برقم  25255223، قيد فى  015550555علي عبدالحميد عزب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  405

بملك/ خالد لطفى عبدالحميد -مواشى ، بجهة : الطويرات   

عن حظيرة  22552برقم  25255223، قيد فى  015550555احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   علي عبدالحميد عزب -  406

ومقيد  0358بملك/ عبدالحميد عزب احمد عن نشاط بقاله بالقطاعى  مودع برقم  -مواشى ، بجهة : له محال اخر ناحية الطويرات 

بقنا 22552برقم   

عن ثالجة موز  20184برقم  25255223، قيد فى  255550555ماله ،  محمد رشدي محمد حموده  ، تاجر فرد ، رأس  -  407

بملك / رشدي محمد حموده -، بجهة : هو  

عن حظيرة مواشى  20254برقم  25255224، قيد فى  015550555محمد عبيد حامد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  408

عبيد حامد حسن -بملك  -، بجهة : كرم عمران   

عن بيع مالبس  20222برقم  25255224، قيد فى  015550555جمعه احمد خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كريم  -  409

بملك / محمد جمعه احمد -جاهزة ، بجهة : الدير الشرقي   

عن حظيرة  20234برقم  25255224، قيد فى  015550555عبدالرحيم علي الصغير علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

سعديه محمد ابراهيم -بملك-ي ، بجهة : الحله مواش  

عن تربيه  20203برقم  25255220، قيد فى  1555550555عبير عبدالفتاح زكى بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

عبدالفتاح زكى بدوى -بملك  -مواشى ، بجهة : دنفيق   

عن حظيرة تربية  20283برقم  25255222، قيد فى  555.01555عمرو محمد عمر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

عمر غزالي احمد -ملك-مواشي ، بجهة : االشراف القبليه   

عن بقاله  20288برقم  25255222، قيد فى  1555550555محمد حسن حنفي محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

عثمان عبدالباسط مغازي -بملك-ك ناصر ش. عبدالمنعم رياض بجوار بن-بالقطاعي ، بجهة : بندر قوص   

عن مقاوالت  20222برقم  25255222، قيد فى  055550555وائل جمال علي عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

وهيبه احمد محمد -ملك-عمومية ، بجهة : جراجوس   

عن  20355برقم  25255222، قيد فى  555.10555فاطمة صبحي ابوالسعود عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

بملك / سعيد نصرالله محمد عبدالله -بقالة ، بجهة : دندرة   

عن  20321برقم  25255228، قيد فى  205550555عبدالكريم عبدالراضى احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

د خيرعباس محم -بملك  -بيع بقاله ، بجهة : نجع الحمره الكالحين   



 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

عن حظيرة  20328برقم  25255228، قيد فى  015550555محمود محسب محمود طحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

عطيات بركه عبدالله -بملك  -مواشى ، بجهة : جراجوس   

ع بقاله ، عن بي 20343برقم  25255228، قيد فى  215550555غاده خميس عباس محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

عفت شوقي محمد -بملك-بجهة : اوالد نجم التمة   

عن حظيرة  20215برقم  25255224، قيد فى  1555550555اسماعيل عمر على حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

بملك/ عمر على حفنى -مواشى ، بجهة : العطيات   

عن حظيرة  20245برقم  25255220، قيد فى  015550555،  هويدا هنداوى حسين السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  420

بملك/ االدهم الصاوى حسن -مواشى ، بجهة : المراشده   

عن حظيرة  20210برقم  25255224، قيد فى  1555550555محمد عبدالموجود جاد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

راضي خلف محمد -بملك -مواشي ، بجهة : البحري سمهود  

عن حظيرة  20228برقم  25255220، قيد فى  015550555ابوالحجاج سعد العزب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

سعد العزب محمد -بملك  -تربيه مواشى ، بجهة : نجع عطيه / المحروسه   

عن حظيرة  20202 برقم 25255220، قيد فى  015550555يوسف مهدي جالل محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

بملك / معوض محمد موسي -مواشي ، بجهة : المناصرة القمانه   

عن  20220برقم  25255222، قيد فى  015550555شاذلى عبدالراضى محمد عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

العزازية  بملك/ فريال احمد رشوان -حظيرة مواشى ، بجهة : بندر دشنا   

عن  20352برقم  25255222، قيد فى  055550555عبدالعليم عبداالخر عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ممدوح -  425

بملك/ عبداالخر عبداللطيف -بقالة ، بجهة : العمره   

عن  82213برقم  25255222، قيد فى  1555550555رابعه ابوالمجد الراوي اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

بملك/ جمال محمود عبدالرحيم -ورشة نجاره كهربائية ، بجهة : البراهمه نجع الشيخ احمد   

عن  82213برقم  25255222، قيد فى  5055515555رابعه ابوالمجد الراوي اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

يليا ورشة نجاره كهربائية ، بجهة : له محال اخر ناحية نجع جوده البراهمه بملك / مصطفى عيسى سالمان عن نشاط  معرض موب

بقنا 82213ومقيد برقم  1122مودع برقم   

عن بيع سجائر  20322برقم  25255228د فى ، قي 215550555احمد نور ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

نور ابراهيم محمد -بملك  -جمله وقطاعى ، بجهة : جزيرة دندرة   

عن حظيرة  44251برقم  25255228، قيد فى  1555550555عبدالرحيم محمد احمد غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

امنه السيد فؤاد -ملك-مواشي ، بجهة : اوالد نجم   

عن حظيرة  44251برقم  25255228، قيد فى  1555550555عبدالرحيم محمد احمد غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 مواشي ، بجهة : له محل رئيسي اخر ناحية اوالد نجم بهجوره بملك سمير محمد احمد عن نشاط مقاوالت عموميه متكاملة مودع

قنا 44521ومقيد برقم  1222لسنة  2832برقم   

عن حظيرة  20328برقم  25255235، قيد فى  015550555احالم احمد عبدالاله محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

بملك/ محمد ابوالمجد حسين -مواشى ، بجهة : القمانه المناصره   

ن بيع وتوزيع ع 20385برقم  25255235، قيد فى  055550555محمد صبحي سليم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

مرفت عليو بدري عبدالسيد -بملك-االسمده الكيماوية ، بجهة : طوخ كوم بالل   



 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

عن بيع  20321برقم  25255231، قيد فى  155550555نبيل نورالدين فرحات عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

انجهالنه عبدالله عثم -بملك-وتعبئة وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : المسيد   

عن حظيرة  20212برقم  25255224، قيد فى  1055550555احمد محمد تهامي عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

محمد عبدالفتاح تهامي -بملك-لتربية المواشي ، بجهة : االوسط قموال   

عن  20232برقم  25255220د فى ، قي 1555550555حماده عبدالحميد عبدالفتاح الضوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

بملك/ حمدى عبدالحميد عبدالفتاح الضوى -حظيرة مواشى ، بجهة : المراشده   

عن  20244برقم  25255220، قيد فى  1555550555محمود طلعت عبداللطيف شلقامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

حمودمحمود حسين محمد م -بملك  -بقاله ، بجهة : الشرقى بهجورة   

عن تعبئة  20285برقم  25255220، قيد فى  1555550555احمد محمدين احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

بملك / محمد محمدين احمد -وتغليف مواد غذائية ، بجهة : حجازة قبلي   

عن بيع لحوم  20222برقم  22225255، قيد فى  215550555محمد عبده عبدالمريد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

عبده عبدالمريد -بملك  -وجزاره ، بجهة : ابومناع بحرى   

عن  20282برقم  25255222، قيد فى  155550555خالد عبدالراضي عثمان جادالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 بملك/ فوزى -الالزمة ، بجهة : بهجوره حضانه اطفال فيما عدا االمن والحراسه واالنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

 عبدالعظيم سليم

عن تعبئة  20315برقم  25255222، قيد فى  1555550555حسين السيد محمد ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  440

عبدالرازق السيد محمد -بملك-وتغليف المواد الغذائيه ، بجهة : عزبة البوصة   

عن مشغل  20312برقم  25255222، قيد فى  155550555ود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زينب عبدالناصر محم -  441

بملك / حسن محمد حامد -خياطه ، بجهة : ش خالد بن الوليد الخرانقه   

عن  20332برقم  25255228، قيد فى  1555550555محمود محمد الصغير محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

صابر نصرالله محمد -بملك  -يدات عموميه عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : البارود مكتب تور  

عن بيع وذبح  20332برقم  25255228، قيد فى  055550555سامى احمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

بملك/ احمد محمود احمد  -وتنظيف طيور ، بجهة : الخرانقه  

عن بيع بقالة جملة  20324برقم  25255235، قيد فى  055550555نسمه محمد سعيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

عبدالناصر حماده علي -بملك-شارع االسطبل  -وقطاعي ، بجهة : بندر قوص  

عن حظيرة  20320برقم  12525523، قيد فى  015550555محسن عبدالكريم حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

انس محمد حسين -بملك  -مواشي ، بجهة : الكاللسة   

عن  20302برقم  25255235، قيد فى  015550555شعبان عبدالحميد ابوالمجد عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

بملك/ صفيه محمد توفيق -حظيرة مواشى ، بجهة : المراشده   

عن اجهزه  20384برقم  25255235، قيد فى  055550555جيد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بهاء جمعه عبدالم -  447

بملك/ جمعه عبدالمجيد يوسف -كهربائية ، بجهة : ابومناع غرب   

عن حظيرة مواشي ،  20212برقم  25255224، قيد فى  015550555شاديه السيد احمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

بملك / احمد عبدالهادي احمد محمد -: نجع عبدالراضي بجهة   

عن  20220برقم  25255224، قيد فى  055550555مصطفى جمال بدرى عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

ابوالحسن جاد ابوالحسن -بجوار المزلقان / بملك  -حظيرة تربيه مواشى ، بجهة : البراهمه   



 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

عن مكتب  20238برقم  25255220، قيد فى  055550555ابراهيم مصطفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود عبدالاله -  450

بملك / عبدالاله ابراهيم مصطفي -ب قرية بركة  22مقاوالت عمومية ، بجهة : شارع   

عن عطارة ،  20201برقم  25255220، قيد فى  055550555اسالم نصر محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

بملك/ زين العابدين محمد احمد -ش.اليافطه -بجهة : بندر قنا   

عن  20222برقم  25255220، قيد فى  1555550555خالد عبده نصرالدين عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

بملك / محمد حماده يوسف -حظيرة مواشي ، بجهة : ش مصر أسوان الخوال   

عن بقالة ، بجهة :  20220برقم  25255222، قيد فى  255550555محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  والء محمد  -  453

بملك / سيد هنداوي مطاوع -عزبة اوالد علي  -بندر فرشوط   

هة عن بقاله ، بج 20352برقم  25255222، قيد فى  2550555محمود عبدالمنعم حسين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

عبدالمنعم حسين احمد -بملك-ش.احمد عرابي  -: بندر قفط  

عن حظيرة  82122برقم  25255222، قيد فى  015550555سريه محمد عبدالعزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

بدوي محمد احمد -بملك-مواشي ، بجهة : الحلة   

عن حظيرة  82122برقم  25255222، قيد فى  015550555سريه محمد عبدالعزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

ب عن نشاط مكت -مواشي ، بجهة : له محل رئيسي اخر ناحية بندر قوص شارع الشعارين بملك / محمد عبدالفتاح جاد الرب 

قنا 82122والمقيد برقم  2518نة لس 2222مقاوالت عموميه متكامله مودع برقم   

عن بيع بقالة ،  20335برقم  25255228، قيد فى  015550555ساره السيد محمد عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

احمد محمد احمد -بملك-بجهة : اوالد نجم بهجوره   

عن ورشة  20332برقم  25255228، قيد فى  055501555باسم عبدالباسط ابوالحسن عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

بملك/ عبدالباسط ابوالحسن عطا -لحام وخراطه لصناعه االالت والمعدات الزراعية ، بجهة : الظافرية   

عن حظيرة  20348برقم  25255228، قيد فى  055550555امال مغربي حفناوي معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

حامد عبدالمقصود همام -بملك-قمانه مواشي ، بجهة : ال  

عن حظيرة  20383برقم  25255235، قيد فى  1555550555ياسمين محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  460

بملك/ احمد محمد احمد -مواشى ، بجهة : هو   

عن حظيرة  20325برقم  55231252، قيد فى  1555550555سعاد حسين عمر بغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

السيد محمد سيد -بملك  -مواشى ، بجهة : العمرة   

عن حظيره  20455برقم  25255231، قيد فى  015550555محمد محمود احمد عبدالنعيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

بملك/ نعمه محمود السمان -مواشي ، بجهة : الصياد  

عن حظيرة  20122برقم  25255212، قيد فى  055550555د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خليل عبدالصبور محمد احم -  463

جادالكريم عبدالصبور محمد -بملك-ش.الحاج سالم  -مواشي ، بجهة : بندر فرشوط  

عن  20120برقم  25255223، قيد فى  1555550555محمود محمد عبدالموجود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

صفاء احمد عبدالفراج -بملك-مواشي ، بجهة : ابومناع بحري  حظيرة  

عن مخبز  20233برقم  25255224، قيد فى  05550555عبدالمنصف عبدالفتاح محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

بملك / محمود عبدالفتاح محمد -بلدي نصف الي ، بجهة : فاو بحري الياسينيه   

عن  20231برقم  25255224، قيد فى  2515550555عيل حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالستار اسما -  466

نورالدين عكاشه اسماعيل -بملك-خور الحليمي  -مكتب توزيع فالتر مياه ، بجهة : بندر فرشوط  



 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

عن حظيرة  83543برقم  25255222، قيد فى  1555550555حسن محمود طه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

بملك/ على فهمى على -مواشى ، بجهة : نجع سعيد   

عن حظيرة  83543برقم  25255222، قيد فى  1555550555حسن محمود طه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 83543برقم ومقيد  4220مواشى ، بجهة : له محال اخر ناحية نجع سعيد بملك / حسن عبدالاله حسين عن نشاط بقالة مودع برقم 

 بقنا

عن بيع  20222برقم  25255220، قيد فى  055550555محمود سعد محمود عبدالراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

محمد فؤاد مبارك -بملك  -اكسسوار واجهزة محمول ، بجهة : بندر قفط / شارع السادات   

عن بقاله ،  20282برقم  25255222، قيد فى  055550555 مني جبريل احمد عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  470

ياسر حسين ابراهيم -ملك-بجهة : اوالد سمك اوالد عمرو   

عن تربيه  20200برقم  25255220، قيد فى  1555550555ابوالحمد محمد علي محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

حمودبملك / محمد علي م -مواشي ، بجهة : االوسط قموال   

عن حظيرة  20221برقم  25255222، قيد فى  1555550555عامر حسن محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

احمد سيد محمد -بملك  -مواشى ، بجهة : القمانه   

ن ع 20222برقم  25255222، قيد فى  1555550555عبدالوهاب عبدالسالم محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

بملك/ عبدالسالم محمد احمد -مقاوالت عمومية متكاملة ، بجهة : بالد المال بحرى   

عن مكتب  20354برقم  25255222، قيد فى  055550555ابوالمجد على ابوالمجد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

ابوالمجد علىبملك/ صابر على  -الشئون  12ش. -مقاوالت عمومية متكامله ، بجهة : بندر قنا   

عن  20325برقم  25255228، قيد فى  1555550555اشرف ابوالسعود ابوالمجد الطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

بملك/حمدى مصطفى احمد -مقاوالت عمومية ، بجهة : كرم عمران   

عن حظيرة  20322برقم  52282525، قيد فى  1555550555سلوي جادالرب صادق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

حازم جادالرب صادق -ملك-مواشي ، بجهة : السالميه   

عن بيع  20334برقم  25255228، قيد فى  215550555اميره عبدالراضي احمد عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

شيماء كامل محمود -بملك-الحميدات  -مالبس ومفروشات ، بجهة : بندر قنا  

عن حظيرة  25258برقم  25255228، قيد فى  015550555منى شوقي كمال عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

بملك/ ياسر محمود خفاف -مواشى ، بجهة : العطيات   

عن حظيرة  25258برقم  25255228، قيد فى  015550555منى شوقي كمال عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

ومقيد  1312احمد عبدالناصر عبدالشافي عن نشاط تجاره موبليا مودع برقم  -بملك-، بجهة : له محال اخر ناحية  فاو غرب  مواشى

بقنا 25258برقم   

عن بيع  20381برقم  25255235، قيد فى  0555550555نورا محمود عبدالحكيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  480

احمد حبشي ابراهيم -ملك-المالبس الجاهزه ، بجهة : طوخ الهدايات وتوزيع واستيراد وتصدير   

عن حظيرة مواشي  20452برقم  25255231، قيد فى  015550555امير علي محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

حسني علي محمد -ملك  -، بجهة : ابو مناع بحري   

عن توريدات  22522برقم  25255212، قيد فى  255550555رأس ماله ،   خالد محمد النجار محمود  ، تاجر فرد ، -  482

ومقيد برقم  122خالد زكى ياسين عن نشاط  بقالة جملة مودع برقم  -ملك  -مواد غذائية ، بجهة : له محال اخر بكرم عمران 

بقنا 22522  
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عن حظيرة  20102برقم  25255212قيد فى ،  1055550555صباح محمد حامد عبدالسيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

بملك/ محمد حمدى رياض -تربية مواشى ، بجهة : االوسط قموال   

عن  20100برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد عبدالوهاب عبدالحكيم مصطفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

عبدالوهاب عبدالحكيم مصطفي -بملك-حظيرة مواشي ، بجهة : البطحة ابوعموري   

عن حظيرة  84220برقم  25522325، قيد فى  1515550555محمد تامر رشاد عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

بملك/ منصوره عبدالعزيز احمد -مواشى ، بجهة : القمانه   

عن حظيرة  84220برقم  25255223، قيد فى  1515550555محمد تامر رشاد عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

مارسة عبدالعال عن نشاط  مركز تدليك عالجي اليجوز مبملك/ احمد عبدالرحيم احمد  -مواشى ، بجهة : له محال اخر ناحيه القمانه 

بقنا 84220ومقيد برقم  4252النشاط اال بعد الحصول على التراخيص الالزمه طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك مودع برقم   

عن حظيرة  84220 برقم 25255223، قيد فى  1515550555محمد تامر رشاد عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

يه بملك/ عالء فخرى جادالكريم عن نشاط  تعبئة مواد غذائ -عزبه جنيدى  -مواشى ، بجهة : له محال اخر ببندر نجع حمادى 

بقنا 84220ومقيد برقم  4282واعشاب طبيه عدا )االدويه (واكواب ورقيه مودع برقم   

عن بيع بقاله ،  20120برقم  25255223، قيد فى  05550555 محمد محمود مراد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  488

بملك / مرعي علي مرعي -شارع السكه الحديد -بجهة : بندر دشنا   

عن حظيرة  20253برقم  25255224، قيد فى  2055550555طارق جابر محمود موسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

حمدي حسين سليمان -بملك-مواشي ، بجهة : حاجر الجبل المحروسه   

عن حظيرة  20211برقم  25255224، قيد فى  1055550555محمود عبدربه احمد شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  490

بملك / عبدربه احمد شعالن -مواشي ، بجهة : دنفيق   

عن بيع اسماك ،  20225برقم  24252552، قيد فى  015550555فاطمه حمدان ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

جابر احمد علي -ملك-بجهة : الخطارة  

عن  20242برقم  25255220، قيد فى  155550555محمد على الدين حسين على فضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

بملك/ محمد عارف احمد -ش.مصر اسوان  -كاوتش وبطاريات ، بجهة : بندر دشنا   

عن حظيرة  20220برقم  25255220، قيد فى  055550555رسي رفاعي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امير رفاعي م -  493

بملك / رفاعي مرسي رفاعي -مواشي ، بجهة : الشعراني   

عن مقاوالت عمومية  84253برقم  25255222، قيد فى  155550555سيد محمد احمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

بملك/ حسين احمد محمد -طا بحرى ، بجهة : السم  

عن مقاوالت عمومية  84253برقم  25255222، قيد فى  155550555سيد محمد احمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

ومقيد برقم  3323بملك/ محمود محمد احمد عن نشاط مطحن غالل مودع برقم  -، بجهة : له محال اخر ناحية السمطا بحرى 

بقنا 4253  

عن حظيرة مواشي  20351برقم  25255222، قيد فى  015550555زينب حامد بدري هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

بملك / رمضان عبدالله علي -، بجهة : كرم عمران   

عن سوبر  20313برقم  25255222، قيد فى  05550555مصطفى رشوان محمد رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

بملك/ مصطفى احمد مصطفى -شارع بورسعيد -ماركت ، بجهة : بندر نجع حمادى   

عن حظيرة  20342برقم  25255235، قيد فى  1555550555حسناء عطا حسين وهب الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

حسن محمد محمد -بملك-مواشي ، بجهة : الصعايده   
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عن بيع اعالف  20301برقم  25255235، قيد فى  015550555رد ، رأس ماله ،  محمد احمد محمد احمد  ، تاجر ف -  499

حساني محمد محمد محمود -ملك-مصنعة ، بجهة : الرئيسيه   

عن مقاوالت  20300برقم  25255235، قيد فى  1555550555فهد قناوي محمد الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  500

محمد قناوي محمد -بملك-واالنترنت والكمبيوتر( ، بجهة : ابومناع شرق عمومية وتوريدات عدا )العماله   

عن  20323برقم  25255235، قيد فى  2055550555عبدالناصر عبدالسميع ادم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  501

عبدالحاكم عبدالسميع ادم -بملك-مزرعة مواشي ، بجهة : حاجر دنفيق   

عن حظيرة  20323برقم  25255231، قيد فى  055550555لقادر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هناء محمود عبدا -  502

على احمد على احمد -بملك  -مواشى ، بجهة : حجازه بحرى   

عن حظيرة  20328برقم  25255231، قيد فى  1555550555شاذلى حسن رفاعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  503

بملك/ حسن رفاعى احمد -نجع جاد معوض البراهمه مواشى ، بجهة :   

عن  20320برقم  25255231، قيد فى  1555550555ناجى عبدالعزيز بسطاوى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  504

بملك/ احمد محمود احمد -حظيرة مواشى ، بجهة : القبيبة   

 32035برقم  25255231، قيد فى  015550555ماله ،   مصطفي عبدالوارث مصطفى خلف الله  ، تاجر فرد ، رأس -  505

بملك/ محمد شندى عبدالاله -عن حظيرة مواشى ، بجهة : بهجورة   

 32035برقم  25255231، قيد فى  015550555مصطفي عبدالوارث مصطفى خلف الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  506

قالة الوزيرى بهجوره ملك / عبدالوارث مصطفى خلف الله عن نشاط بيع بعن حظيرة مواشى ، بجهة : له محال اخر ناحية  ش / 

بقنا 32035ومقيد برقم  302بالقطاعى مودع برقم   

عن بيع اجهزه  20250برقم  25255224، قيد فى  1555550555نصر احمد سعيد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  507

حمد سعيد يوسفبملك / محمد ا -كهربائيه ، بجهة : العليقات   

عن توريدات  20182برقم  25255223، قيد فى  015550555خالد علي محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  508

بملك / عمرو علي محمد -عمومية عدا ) العمالة واالنترنت ( ، بجهة : البراهمه   

عن بيع  20235برقم  25255224، قيد فى  505550555احمد عبدالله عباس محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  509

بملك معاذ بن جبل محمد كمال الدين -ش.المقلد -خردوات ، بجهة : بندر فرشوط  

عن مواد غذائيه ،  20284برقم  25255222، قيد فى  015550555محمد محمود محمد عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  510

رك محمدكريم امبا -ملك-بجهة : اوالد عمرو   

عن  20228برقم  25255222، قيد فى  1555550555علي االدهم عبدالمحسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

بملك / االدهم عبدالمحسن حسن -مقاوالت ، بجهة : الرواتب   

عن مكتب  20282برقم  25255222، قيد فى  155550555اشرف محمد مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 -سه مقاوالت عموميه وتوريدات عموميه عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : االشراف البحرية الشويخات ش.المدر

 بملك/ محمد مصطفى محمد

عن مكتب توريد  20322برقم  25255231، قيد فى  205550555نجيه عبدالله محمد شلبي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

بملك / سعيده -ش.عزبة سعيد ارض الدقيني  -مستلزمات زراعيه وحيوانيه عدا )العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : بندر قنا 

 وهب الله عوض

عن معرض  20225برقم  25255222، قيد فى  215550555مه احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود سال -  514

احمد سالمه احمد -بملك-عمر افندي  -موبليا ، بجهة : بندر قنا  
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عن  20228برقم  25255222، قيد فى  055550555محمود عبدالراضي حسين محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

عبدالراضي حسن محمود -ملك-ش. القاضي يحيي  -اشي ، بجهة : بندر قوصحظيرة مو  

عن  20341برقم  25255228، قيد فى  1555550555يسريه خلف الله علي عبدالنعيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

ابراهيم محمود رياض -ملك-حظيرة مواشي ، بجهة : بندر دشنا /الصعايده   

عن مكتب  20342برقم  25255228، قيد فى  05550555ناجي عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ياسر عبدالمريد -  517

سعيد عبدالمريد ناجي -بملك-مزادات وتوريدات عدا )العماله واالنترنت والكمبيوتر( ، بجهة : اوالد عمرو   

عن بقالة ،  20302برقم  25255235قيد فى  ، 055550555احمد ضاحى عبدالشكور محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

بملك/ حمديه محمود حسن -بجهة : النجاحية الغربى السالمية   

عن مالبس جاهزة  20321برقم  25255235، قيد فى  215550555احمد محمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

محمد محمد احمد رشوان -بملك-، بجهة : اوالد نجم بهجورة نجع الست بجوار المجمع الطبي   

عن حظيرة  20388برقم  25255235، قيد فى  055550555فوزيه احمد حسين جادالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  520

بملك/ كرم مرعى ابراهيم -تربيه وبيع مواشى ، بجهة : الخوالد ابوشوشه   

عن مشروبات  20322برقم  25255231، قيد فى  2555550555  عبدالله السيد محمد توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  521

بملك/ صابر جابر محمود -ش.بورسعيد -وعصائر ، بجهة : بندر نجع حمادى   

عن بقاله ،  20452برقم  25255231، قيد فى  055550555رومانى شهدى ابراهيم موسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

الين توفيق محارب -بملك  -المام الحسين خلف االستاد بجهة : بندر نجع حمادى / ش . ا  

عن حظيرة  20252برقم  25255224، قيد فى  1555550555ابوالحسن محمد احمد ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

محمود مصطفي حسن -ملك-العزازية  -مواشي ، بجهة : بندر دشنا  

عن بيع اسمنت ،  20122برقم  25255224، قيد فى  1555550555أس ماله ،  ناصر محمد حسن على  ، تاجر فرد ، ر -  524

احمد سنارى اسماعيل -بملك  -بجهة : العويضات   

عن توريدات  20222برقم  25255224، قيد فى  1555550555صالح السيد حسين ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

بملك / قناوي علي محمد -بجهة : ابومناع بحري عموميه فيما عدا )العماله واالنترنت ( ،   

عن بقاله  20240برقم  25255220، قيد فى  015550555احمد عبادى سليمان الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

بملك/ محمد عباس رمضان -ش.المعتقل الرئيسى  -ومجمدات امن غذائى ، بجهة : بندر قنا   

عن مطحن غالل ،  20282برقم  25255222، قيد فى  05550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمد احمد بدوى حسين -  527

هدى منصور حامد محمد -بملك  -بجهة : ابنود   

عن حظيرة مواشي  20222برقم  25255222، قيد فى  015550555حسام حسن قناوي احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

منصور قناوي احمد -ملكب-، بجهة : ابوعموري البطحه   

عن مخبز  20358برقم  25255222، قيد فى  015550555انوار عبدربه ابوالمجد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

بملك / محمد حلمي عدلي -مايو  10شارع  -عيش سياحي ، بجهة : بندر نجع حمادي   

عن ادوات  20320برقم  25255228، قيد فى  015550555 رفعت راضي شاكر روماني  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  530

انجي اميل راتب بطرس -بملك-شارع سيدي عبدالرحيم ميدان االنصاري  -منزلية ، بجهة : بندر قنا  

عن تصليح مالبس  20340برقم  25255228، قيد فى  155550555عبير علي احمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

علي احمد عبدالله -بملك-الكنوز بجوار الشهر العقاري  -ندر قنا، بجهة : ب  
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عن محل  20322برقم  25255235، قيد فى  215550555كيرلس يوسف شفيق منقريوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

يوسف شفيق منقريوس -بملك  -خياطه وبيع اقمشه ، بجهة : حجازه قبلى   

عن بيع ادوات  20382برقم  25255235، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد عباس احمد عيسي  ، -  533

هاني عيسي احمد عيسي -ملك-ش. السوق التجاري  -كهربائية ، بجهة : بندر ابوتشت  

بجهة عن بقالة ،  20322برقم  25255231، قيد فى  215550555محمود نجدي جوده ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

ابوزيد جوده ابوزيد -بملك   -: ابوشوشة   

عن حظيرة مواشى  20450برقم  25255231، قيد فى  015550555سعاد بشير احمد مفرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

سيد خضرى احمد -بملك  -، بجهة : الشيخيه   

عن حظيره  20452برقم  25255231، قيد فى  505555055شعبان ابوالحمد عمر معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

ملك/ شعبان عطيه عبدالشافي-مواشى ، بجهة : سمهود   

عن مقاوالت  20120برقم  25255212، قيد فى  1555550555شيماء احمد حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

مد محمد : بندر قنا _ شارع الميناء النهرى _ بملك _ احوتوريدات عموميه ) ماعدا العماله واالنترنت ( وتعبئه وتغليف ، بجهة 

 عبدالله

عن مخبز  20185برقم  25255212، قيد فى  205550555عبدالرحمن غزالى محمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

بملك/ احمد كمال عبدالحافظ -المساكن امام مدرسة الشهيد مصطفى عباس  -حر ، بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة  20180برقم  25255223، قيد فى  055550555جالل فاضل ابوالحمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

بملك / نوال طايع احمد -مواشي ، بجهة : القصر   

عن عطاره ، بجهة  20122برقم  25255223، قيد فى  215550555احمد علي يوسف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  540

بملك / داود عبدالوهاب محمد -االشراف الغربيه  :  

عن صالون حالقه  20128برقم  25255224، قيد فى  015550555عزت نبيل احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

بملك/ طارق عبدالكريم محمد -، بجهة : ش.الوزيرى الغربى بهجوره   

عن حظيرة  20232برقم  25255224، قيد فى  1515550555حماده عبدالرحيم صديق خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

فوزي عبدالرحيم صديق -ملك-تربية مواشي ، بجهة : جزيرة الدوم   

عن حظيرة  20222برقم  25255222، قيد فى  015550555خالد جالل محمود دكروني  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

خالد ماهر محمد -بملك-مواشي ، بجهة : الصياد   

عن حظيرة  20223برقم  25255222، قيد فى  1555550555خالد محمد همام حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

بملك / محمود محمد همام -مواشي ، بجهة : نجع ابراهيم   

عن حظيرة  20322برقم  25255228، قيد فى  015550555رأس ماله ،  محمود درغام محمد جاد  ، تاجر فرد ،  -  545

شمعه محمد ابراهيم -بملك  -مواشى ، بجهة : جراجوس   

عن حظيرة  20380برقم  25255235، قيد فى  015550555عرفات كامل السيد عبدالنعيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

سنى محمد النحاسح -بملك  -مواشى ، بجهة : الحلفاية قبلى   

عن بيع  20382برقم  25255235، قيد فى  055550555عاطف مطير عبدالسيد حميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

بملك/ خالد مطير عبدالسيد -وتوزيع االعالف الخاصه بالمواشى والطيور ، بجهة : كوم بالل   

عن بقالة ، بجهة :  20322برقم  25255231، قيد فى  550555155على احمد طه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

بملك/ هدى عباس سعد -جسر العويضات -بندر قفط   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن ورشة  20454برقم  25255231، قيد فى  015550555مكاريوس نادر جابر حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

صالح جادالرب محمد -بملك  -الوميتال ، بجهة : بهجورة   

عن حظيرة  20415برقم  25255231، قيد فى  055550555عبدالهادي يوسف حسن يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  550

بملك/ نعيمه مصطفى على -مواشى ، بجهة : حجازه بحرى   

 عن حظيرة 20102برقم  25255212، قيد فى  1555550555اشرف احمد محمود عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

احمد حفنى محمد -بملك  -مواشى ، بجهة : الغربى بالسالميه   

عن  20122برقم  25255223، قيد فى  1055550555عصمت مصطفى زهرى صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

بملك/ خالد فوزى نجدى -حظيره تربية مواشى ، بجهة : االوسط قموال   

عن خدمات  20122برقم  25255224، قيد فى  215550555رد ، رأس ماله ،  عبدالله خيري محمد عيسي  ، تاجر ف -  553

بملك / بكر فخري عويس -وبيع اجهزة المحمول ، بجهة : العقب   

عن  20125برقم  25255223، قيد فى  1555550555عبدالفاتح فاروق محمود عيسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

بملك / احمد شارد خطاب -حظيرة مواشي ، بجهة : الكالحين   

عن بقاله بالقطاعى  20252برقم  25255224، قيد فى  215550555سعاد طه خليفه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

بملك/ منصور محمود بشارى -، بجهة : البراهمه   

عن حظيرة  20212برقم  24252552، قيد فى  015550555سمير حسنى محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

محمد محمود محمد -بملك  -تربيه مواشى ، بجهة : ابومناع بحرى   

عن ادوات  20202برقم  25255220، قيد فى  1555550555حسين ابراهيم محمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

بملك/ ابراهيم محمد طه -منزلية ، بجهة : المحروسه   

عن بيع  20228برقم  25255224، قيد فى  1555550555بي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود نصاري مغر -  558

جمالت احمد حسين -بملك-ش. بين الجناين  -مالبس جاهزه ومحجبات ، بجهة : بندر قنا  

بقالة ، عن  20222برقم  25255220، قيد فى  05550555مصطفي علي حسن عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

بملك / علي حسن عبدالعزيز -بجهة : المراشده   

عن مكتب  80520برقم  25255222، قيد فى  1055550555عادل جمعه غريب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  560

المعنى  بملك/ محمد نصارى قاسم -خدمات نقل )داخل جمهورية مصرالعربية( ، بجهة : بندر قنا   

عن مكتب  80520برقم  25255222، قيد فى  1055550555ريب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل جمعه غ -  561

حمود خدمات نقل )داخل جمهورية مصرالعربية( ، بجهة : له محال اخر بندر قنا بجوار امتداد االزهر المعنى بملك / سيد يوسف م

بقنا 80520ومقيد برقم  4222عن نشاط بيع بقاله بالقطاعى مودع برقم   

عن بقاله ،  20318برقم  25255222، قيد فى  1555550555منى عبداللطيف سعيد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

عبدالناظر عبيد على -بملك  -بجهة : البحرى قموال   

عن حظيرة  32032برقم  25255228، قيد فى  1555550555خالد محمود عبدالله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

احمد على عثمان -بملك  -مواشى ، بجهة : العمره   

عن حظيرة  20342برقم  25255228، قيد فى  055550555محمود سيد علي جادالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

احمد سيد علي جادالله -بملك-مواشي ، بجهة : نجع الشيخ الكالحين   

عن حظيرة  20304برقم  25255235، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماده عيد على عبدالرحمن  ،  -  565

عبدالناصر ابوالوفا -بملك  -مواشى ، بجهة : الشيخيه   
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عن  20325برقم  25255235، قيد فى  1555550555محمد عمر على احمد االمير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

شعبان عبدالرحمن سيد -بملك  -/ ش. القضاه من ش. المنوفىمصوغات ذهبية ، بجهة : بندر فرشوط   

عن بيع بقالة ،  20382برقم  25255235، قيد فى  05550555طارق عطيه ابراهيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

بملك/ عطيه ابراهيم اسماعيل -خلف مركز شباب الكنوز  -بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة  84500برقم  25255235، قيد فى  055550555احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسن ابراهيم حسن -  568

كمال محمود عثمان -بملك-مواشي ، بجهة : نجع صالح الدين حجازه قبلي   

عن حظيرة  84500برقم  25255235، قيد فى  055550555حسن ابراهيم حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

رقم جهة : له محل رئيسي اخر ناحية حجازه بحري بملك / رمضان احمد بشيرعن نشاط بيع اسمنت ومواد بناء مودع بمواشي ، ب

قنا 84500ومقيد برقم  2518لسنة  1352  

عن بيع بقاله  20325برقم  25255231، قيد فى  215550555احمد مصطفى محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  570

بملك/ كريمه رفاعى محمد -عقل العقب  ، بجهة : نجع  

عن حظيرة مواشي  20183برقم  25255223، قيد فى  015550555امال محمد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

بملك / حشمت عبدالرازق عبدالهادي -، بجهة : الغربي بهجورة   

عن حظيرة  20251برقم  25255224، قيد فى  015550555هيفاء العبد عبدالرحيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

بملك/ محمد عبدالخالق ربيع -تربية مواشى ، بجهة : كرم عمران نجع بعجر   

عن حظيرة  20223برقم  25255224، قيد فى  015550555محمد رشدي رشيدي علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

بملك / حسام حسن حمدان -مواشي ، بجهة : نجع الترعه طوخ   

عن حظيرة  20224برقم  25255224، قيد فى  055550555انصاف امين احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

بملك/ عبدالصبور جاد محمد -مواشى ، بجهة : المخزن   

عن  20230برقم  25255220، قيد فى  255550555لشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبري حسن محمد محمود  ا -  575

بملك /  محمود عبدالحميد توفيق -ش بورسعيد -بيع بقالة ، بجهة : بندر نجع حمادي   

عن  20202برقم  25255220، قيد فى  1555550555النميرى عبدالرحيم محمود حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

عبدالرحيم محمود عبداللطيف -بملك  -حظيرة مواشى ، بجهة : االميريه   

عن حظيرة  20352برقم  25255222، قيد فى  015550555احمد سالم على ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

سالم على ابوالمجد -بملك  -مواشى ، بجهة : ابنود   

عن حظيرة  20222برقم  25255222، قيد فى  055550555فرد ، رأس ماله ،  ايه محمد محمد عبدالفتاح  ، تاجر  -  578

بملك / عمر عبدالشافي احمد -مواشي ، بجهة : الخرانقه   

عن حظيره تربيه  20312برقم  25255228، قيد فى  015550555امل عباس محمد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

ريفه محمد ابراهيمبملك/ ظ -مواشى ، بجهة : الجبالو   

عن بيع قطع غيار  20322برقم  25255228، قيد فى  1555550555احمد خالد حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  580

خالد حسن محمد -بملك-موتوسيكالت ، بجهة : نجع سعيد   

عن مكتبه  20338برقم  82525522، قيد فى  055550555اشرف محمد احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

حسن عبدالوهاب رفاعى -بملك  -وخردوات عدا ) عدا التصوير ( ، بجهة : دندرة   

عن حظيرة  20308برقم  25255235، قيد فى  015550555علي عادل عبدالنبي مصطفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

ايمن محمد مصطفي -بملك-مواشي ، بجهة : ابومناع بحري   
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عن بقاله ، بجهة  20302برقم  25255235، قيد فى  215550555عمرو يوسف كامل موسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

احمد يوسف كامل -بملك-: نجع خضر الدرب   

عن مدشة  20322برقم  25255235، قيد فى  205550555عطيات منصور علي مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

سعيد جادالكريم علي -بملك-بئر عنبر غالل ، بجهة :   

عن حظيرة  20324برقم  25255231، قيد فى  015550555محمود شحاته محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

حسني عبدالحي محمود -بملك-مواشي ، بجهة : عزبة ابوليلية الغربي بهجورة   

عن حظيره  88022برقم  25255212، قيد فى  015550555ماله ،  محمود محمد علي ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس  -  586

بملك/ صابر عبدالفتاح جاد حسنى -تربية مواشى ، بجهة : كرم عمران   

عن حظيره  88022برقم  25255212، قيد فى  015550555محمود محمد علي ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

ومقيد  3124ناحية العويضات  بملك/ غزالى عطيه على عن نشاط  بيع اسمنت مودع برقم تربية مواشى ، بجهة : له محال اخر 

بقنا 88022برقم   

عن حظيرة  20144برقم  25255212، قيد فى  1555550555محمد صديق محمد فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

محمد حسانى عبده -بملك  -مواشى ، بجهة : حاجر المحروسة   

عن حظيرة  20121برقم  25255212، قيد فى  015550555محمود محمد نورالدين السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

محمد نورالدين السيد -بملك  -مواشى ، بجهة : الشرقى بهجورة   

عن حظيرة  20128برقم  25255223، قيد فى  1055550555مصطفى شافعى امين الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  590

شافعى امين الشافعى -بملك  -تربيه مواشى ، بجهة : االوسط قموال   

عن حظيرة  20122برقم  25255223، قيد فى  1055550555خالد فتحي ابوالحسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

اسالم محمد ابوالحسن -بملك-مواشي ، بجهة : طوخ كوم الضبع   

عن حظيرة  20258برقم  25255224، قيد فى  405550555ربيع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود صالح الدين -  592

بملك / محمد صالح الدين ربيع -مواشي ، بجهة : طوخ   

عن بقالة ،  20221برقم  25255224، قيد فى  015550555عاطف ابراهيم محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

بملك / محمد عبدالغفار محمد -مومي ابومناع بحري بجهة : ش الجسر الع  

عن تجارة  20243برقم  25255220، قيد فى  015550555عبدالرحمن سيد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

بملك / محمد علي محمد -غالل ، بجهة : ابنود   

عن حظيرة  20241برقم  25255220، قيد فى  5555505551ابوالفتيان يوسف احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

عزيزه حسين محمود -بملك  -مواشى ، بجهة : حاجر الجبل   

عن بقالة  20208برقم  25255220، قيد فى  1555550555مصطفي اسماعيل ابوالمجد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

عيل ابوالمجدبملك / محمد اسما -ش الخولي  -، بجهة : بندر شنا   

عن بقاله  20225برقم  25255222، قيد فى  355550555ابراهيم احمد عبدالحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

احمد عبدالحميد محمد -بملك  -جمله وقطاعى ، بجهة : ابنود ش / مسجد التقوى   

عن بيع مالبس  20221برقم  25255222، قيد فى  015550555امل محمود علي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

بملك / هالل محمد الصادق -جاهزة ومفروشات ، بجهة : العليقات نجع سندل   

عن حظيرة  20222برقم  25255222، قيد فى  1555550555مرازي رمضان محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

ر عز احمدبملك / نص -مواشي ، بجهة : الخوالد ابوشوشه   
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عن حظيرة  20312برقم  25255222، قيد فى  015550555محمد عبدالفتاح ابوبكر موسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  600

بملك / احمد حمدي حسن -مواشي ، بجهة : الحلفايه بحري   

عن بقالة ، بجهة  20305برقم  25255235، قيد فى  05550555عبدالفتاح محمد خليل حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  601

بملك/ ست البنات على احمد -عزبه صالح المعنى  -: بندر قنا   

عن مكتب  20322م برق 25255231، قيد فى  1555550555نورا احمد عطيه ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  602

يحيي ابوالحجاج حسين -بملك  -خدمات نقل )داخل جمهورية مصر العربية( ، بجهة : ابوشوشة   

عن  20323برقم  25255231، قيد فى  015550555مصطفى موسى محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  603

ك/ لواحظ امير محمد زيدانبمل -معرض قطع غيار موتوسيكالت ، بجهة : نجع الحمره الكالحين   

عن حظيرة  20135برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد ابوالقاسم محمد سمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  604

بملك/ فيصل ابوالقاسم محمد -مواشى ، بجهة : الحلفاية بحرى   

عن  20115برقم  25255212، قيد فى  5155555055خضري ابوالمجد مطاوع عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  605

ابوسعود عبدالله عبداللطيف -بملك-مكتب خدمات نقل )داخل جمهورية مصر العربية( ، بجهة : ابوشوشه   

عن بقالة ، بجهة  20132برقم  25255212، قيد فى  015550555احمد محمد معروف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  606

/ عبداللطيف عبدالعاطى احمدبملك -: ابومناع بحرى   

عن حظيرة مواشى  20142برقم  25255212، قيد فى  1555550555احمد على احمد يحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  607

 ، بجهة : العمره _ بملك _ على خلف رشوان

عن حظيرة  20122برقم  12252552، قيد فى  055550555عبدالرحيم عثمان سالم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  608

اسالم عمر احمد -بملك  -مواشى ، بجهة : بهجورة   

عن حظيرة  20122برقم  25255224، قيد فى  1055550555عبداللطيف علي يسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  609

بملك / احمد علي احمد -مواشي ، بجهة : االوسط قموال   

عن حظيرة  20212برقم  25255224، قيد فى  015550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  سناء محمود ثابت محمد  ،  -  610

عصام محمد عوض اسماعيل -بملك  -مواشى ، بجهة : الحبيالت الشرقية   

عن مالبس  20232برقم  25255220، قيد فى  055550555حسني نجدي عبدالحفيظ محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

بملك / شمندي يوسف شمندي -مدرسة التجاره  -ندر نجع حمادي جاهزة ، بجهة : ب  

عن مقاوالت  20248برقم  25255220، قيد فى  215550555الشاذلى خليفه محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

حازم  -لك بم -لنيل الصعايدة طراد ا -عموميه متكامله وتاجير معدات وتوريدات عدا ) العماله واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : ش

 خليفه محمد

عن بيع  20242برقم  25255220، قيد فى  015550555مصطفى شحات مصطفى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

بملك/ شحات مصطفى محمد -خضروات وفاكهه ، بجهة : ابومناع بحرى  

عن تجاره  20224برقم  25255220، قيد فى  155550555عال علي محمود عبدالباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

بملك /احمد كمال الدين حسين -خضروات وفاكهه ، بجهة : ش طراد النيل كالحين ابنود   

عن حظيرة مواشي  20350برقم  25255222، قيد فى  015550555عبده حسين احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

بملك / حسين عبده حسين -، بجهة : الحلفايه بحري   

عن حظيرة  20314برقم  25255222، قيد فى  015550555زينب صالح زغلول حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

بملك / ابراهيم محمد العربي -مواشي ، بجهة : الحله   
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عن مطعم  20345برقم  52282525، قيد فى  015550555دعاء صالح محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

بملك/ محمد زين العابدين يحى -ش.مدينة العمال امام مدرسة حامد سليمان -كشرى ، بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة  20382برقم  25255235، قيد فى  015550555رضيه مبارك عبدالسالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

د عبدالوهاب محمدمحم -بملك-مواشي ، بجهة : الجبالو   

عن حظيرة  20321برقم  25255231، قيد فى  1555550555حسانى رضوان قاسم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

محمود صابر محمد -بملك  -مواشى ، بجهة : الخطارة   

عن بيع بقاله ،  20324برقم  25255231، قيد فى  155550555على عبدالله حسين على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  620

هاشم احمد على -بملك  -بجهة : حجازة بحرى   

عن مقاوالت  20453برقم  25255231، قيد فى  1555550555بليغ حمدى محمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

بملك/ محمد حمدى محمد -عموية متكاملة ، بجهة : المصالحه   

عن بيع بقالة  20411برقم  25255231، قيد فى  155550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ازهار عبدالرؤف محمد خليل  ، -  622

ابراهيم مبارك علي -بملك-، بجهة : كالحين ابنود   

عن ورشة رخام ،  20205برقم  25255220، قيد فى  015550555برآم جمال حلمي فهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

ك / بسام جمال حلميبمل -بجهة : الحلفايه بحري   

عن مكتبه ،  20202برقم  25255220، قيد فى  015550555وليد سليم عبدالرحيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

عيسى محمد موسى -بملك  -بجهة : ش / البحر بالمحروسه   

عن مكتب خدمات  20222برقم  02525522، قيد فى  055550555حسين جمال حسين علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

بملك / جمال حسين علي -نقل ) داخل جمهورية مصر العربيه ( ، بجهة : الظافرية   

عن حظيرة  20224برقم  25255222، قيد فى  1555550555زينب علي دردير ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

مد سعد فكريبملك / اح -كوم المؤمنين  -مواشي ، بجهة : بندر قفط   

عن حظيرة  20222برقم  25255222، قيد فى  1555550555احمد بهيج حسين حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

علي بدوي علي -بملك-مواشي ، بجهة : سالجه القمانه   

عن حظيرة تربية  20280برقم  25255222، قيد فى  015550555محمد مبارك احمد مبارك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

عبدالله مبارك احمد -ملك-مواشي ، بجهة : الصالحية الجبالو   

عن مستحضرات  20224برقم  25255222، قيد فى  05550555عزه محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

بملك / خالد محمد احمد -تجميل ، بجهة : المراشده بجوار مدرسه الثانوية   

عن  20310برقم  25255222، قيد فى  015550555اسالم سعيد محمد خير عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  630

صفاء جعفر عبدالعاطي-بملك-حظيرة مواشي ، بجهة : المسيد  

بقاله ،  عن بيع 20324برقم  25255228، قيد فى  15550555كريمه موسي احمد حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

امل ابراهيم محمد -بملك-بجهة : القلمينا  

عن حظيرة مواشى  83124برقم  25255228، قيد فى  015550555ناجح قناوي علي عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

بملك/ قناوى على عمر -، بجهة : عزبه البوصه   

عن حظيرة مواشى  83124برقم  25255228، قيد فى  550155505ناجح قناوي علي عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 0515، بجهة : له محال اخر ناحية عزبة البوصه بملك / قناوي علي عمر احمد عن نشاط مقاوالت عمومية متكاملة مودع برقم 

بقنا 83124ومقيد برقم   
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عن مالبس  20342برقم  25255228، قيد فى  155550555عالء عبدالباسط جابر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

بملك/ نادى قوص الرياضى -اعلى بنك القاهره  -جاهزه ، بجهة : بندر قوص   

عن حظيرة  20322برقم  25255231، قيد فى  1555550555ماهر احمد ابوالوفا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

حسام محمد ابوالوفا -بملك  -مواشى ، بجهة : ابوشوشه   

عن حظيرة  20451برقم  25255231، قيد فى  015550555عمرو كمال على جادالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

كمال على جادالمولى -بملك  -مواشى ، بجهة : الجبالو   

عن  21822برقم  25255218، قيد فى  1555550555حسين علي عبدالاله عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

اله بملك/ على عبدال -مكتب خدمات نقل بالسيارات داخل جمهورية مصرالعربية ، بجهة : له محال اخر ناحية خوالد ابوشوشه 

قنا 21822وقيد برقم  2112عبدالمعبود عن نشاط بيع بقاله اودع بقاله   

عن  20143برقم  25255212قيد فى ،  215550555احمد مرتضى محمد عبداللطيف حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

مايو _ بملك _ محسن عبدالمنعم محمد 10بيع مواد غذائية ، بجهة : بندر نجع حمادى _ش   

عن سوبر  20141برقم  25255212، قيد فى  015550555مصطفى حسين احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  639

محاسن مطاوع ابراهيم -بملك  -بجوار المستشفى العام ماركت ، بجهة : بندر نجع حمادى / ش . التحرير   

عن تربية  82232برقم  25255223، قيد فى  8055550555محمود محمد احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  640

منتصر محمد احمد -ملك-وتسمين دواجن ، بجهة : االشراف الشرقيه   

عن تربية  82232برقم  25255223، قيد فى  8055550555أس ماله ،  محمود محمد احمد موسى  ، تاجر فرد ، ر -  641

ي المودع نبيل محمد احمد عن نشاط حظيرة تربية مواش -وتسمين دواجن ، بجهة : له محل رئيسي اخر ناحية االشراف الشرقيه ملك

قنا 82232والمقيد برقم  2512لسنة  342برقم   

عن بيع سندوتشات ،  20124برقم  25255223، قيد فى  05550555، رأس ماله ،   ابراهيم سيد احمد محمد  ، تاجر فرد -  642

بملك / سمير عاشور سليم -السهريج  -ش سيدي عبدالرحيم -بجهة : بندر قنا   

عن حظيرة  20333برقم  25255228، قيد فى  1055550555نسمه اسماعيل محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

هالل محمود يسن عبدالمجيد -بملك-بجهة : حاجر دنفيق المنشية مواشي ،   

عن  20303برقم  25255235، قيد فى  1555550555عمرو محمود سايح عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

مصطفى محمود سالم -بملك  -حظيرة مواشى ، بجهة : شارع الشهيد عبدالحميد   

عن اعالف  20222برقم  25255224، قيد فى  015550555محمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدتو عبدالحميد علي  -  645

محمود محمد محمود -بملك-وقشور ، بجهة : ابومناع بحري  

عن صاله العاب  20242برقم  25255220، قيد فى  05550555عيد محمد فكرى سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

عيد محمد فكرى -بملك  -قنا / حوض عشرة  رياضية ، بجهة : بندر  

عن  20223برقم  25255222، قيد فى  1555550555احمد عبدالنعيم محمد عبدالحكيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  647

بملك / عبدالنعيم محمد عبدالحكيم -حظيرة مواشي ، بجهة : سمهود   

عن بقالة ،  20223برقم  25255220، قيد فى  215550555اله ،  رمضان محمود الضوي محمود  ، تاجر فرد ، رأس م -  648

بملك / ابراهيم الضوي محمود-العليقات  -بجهة : نجع غالب   

عن مقاوالت عمومية  21545برقم  25255222، قيد فى  255550555فؤاد عطا حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  649

صبري علي حسن -ملك-مبيوتر( ، بجهة : الصبريات وتوريدات عدا )العماله واالنترنت والك  
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عن مقاوالت عمومية  21545برقم  25255222، قيد فى  255550555فؤاد عطا حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  650

ن نشاط محمد عاسالم عطا  -ملك  -وتوريدات عدا )العماله واالنترنت والكمبيوتر( ، بجهة : له محل رئيسي اخر ناحيه الصبريات 

قنا 21545والمقيد برقم  2512لسنة  4524مكتب نقل افراد مودع برقم   

عن مخبز  20311برقم  25255222، قيد فى  05550555عبدالهادي احمد محمد محمد علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

بملك / ابوالسعود عبادي محمد -ش المحطه  -سياحي ، بجهة : بندر قنا   

عن سوبر ماركت  20312برقم  25255222، قيد فى  05550555احمد عزالدين احمد عزي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

محمد عبدالاله عزي -ملك-، بجهة : عزبة عالم القمانه   

يره عن حظ 20330برقم  25255228، قيد فى  015550555وهب الله احمد وهب الله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

بملك/ سعدية عبدالكريم خليل -مواشى ، بجهة : الحراجية   

عن  20302برقم  25255235، قيد فى  055550555محمود عبدالفتاح جادالرب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

بملك/ محمد عبدالفتاح -حظيرة تربية مواشى ، بجهة : الخرانقه   

عن  20320برقم  25255235، قيد فى  215550555د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد ابوالمعارف عبدالراضى محم -  655

بملك/ ابوالمعارف عبدالراضى محمد -ش.المحكمه  -مقهى عام ، بجهة : بندر نجع حمادى   

عن بيع بقاله ،  20322برقم  25255231، قيد فى  05550555احمد سيد غزالى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

محمد سعيد على -بملك  -بجهة : كرم عمران   

عن حظيرة  20452برقم  25255231، قيد فى  055550555محمد على ابوالمجد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  657

بملك/ محمد جادالرب حسين -مواشى ، بجهة : العمره   

عن حظيرة لتربية المواشى ،  24224برقم  25255212، قيد فى  1555550555ال يوجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  658

 بجهة : كرم عمران _ بملك _ عمر سعيد حسن

عن  20130برقم  25255212، قيد فى  155550555محمد شيبوب الطيب عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  659

عامر جالب محمود -بملك-يوليو 23ش -هزة ، بجهة : بندر نقادهمالبس جا  

عن مكتب  20142برقم  25255212، قيد فى  1555550555رجب عطيه توفيق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  660

عطية توفيق محمد -بملك-خدمات نقل )داخل جمهوريه مصر العربية( ، بجهة : ابوشوشة   

عن مقاوالت  20104برقم  25255212، قيد فى  015550555جليل ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سيد عبدال -  661

سيد عبدالجليل ابراهيم -بملك-عمومية ، بجهة : طوخ   

عن مصنع  20188برقم  25255223، قيد فى  1555550555محمد جبلي احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

بملك / عبدالجواد عبدالحفيظ -ك ، بجهة : الزوايده تدوير للبالستي  

عن مخزن  20122برقم  25255223، قيد فى  1555550555خلف الله تمام خلف الله مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

بملك / رمضان جابر محمود -شارع بورسعيد  -بيع خرده ، بجهة : بندر فرشوط   

عن بقالة ،  20252برقم  25255224، قيد فى  015550555حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالله محمد عبدالسيد -  664

بملك/ عبدالعزيز سيد عبدالعزيز -بجهة : ش.جسر الصليبه العويضات   

عن حظيرة  20281برقم  25255220، قيد فى  015550555محمود عطيتو حلبى عبادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

بملك/ عطيتو حلبى عبادى -جهة : العديسيه مواشى ، ب  

عن حظيرة  20214برقم  25255224، قيد فى  1555550555احمد محمد احمد توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

خالد احمد توفيق -بملك-مواشي ، بجهة : الخوالد ابوشوشه   
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عن خردوات  20242برقم  25255220، قيد فى  155550555بيشوي ايليا شفيق اسطفانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

بملك / ايليا شفيق اسطفانوس -ش صالح الدين  -، بجهة : بندر دشنا   

عن بقاله  20353برقم  25255222، قيد فى  215550555عامر محمدالعربى  عباس رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  668

ساميه احمد عبدالراضى -بملك  -، بجهة : ش / الشيخ ابوزيد بهجورة   

عن حظيرة  20352برقم  25255222، قيد فى  015550555احمد عدلى مصطفى عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  669

بملك/ مؤمن عدلى مصطفى -مواشى ، بجهة : الدهسة عزبه كسور   

عن خدمات  20332برقم  25255228، قيد فى  501555055احمد ضاحى احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  670

عمر محمد عكاشه -بملك  -محمول ) عدا االنترنت ( ، بجهة : الهيشه   

عن بيع  20331برقم  25255228، قيد فى  1555550555زينب بسيونى عبدالله محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

لك/ احمد اسعد عبداللهكماليات سيارات ، بجهة : الزوايدة نجع الالفات  بم  

عن بيع  20344برقم  25255228، قيد فى  215550555طه احمد ابوالمجد عبدالراضي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  672

حسب الله سعيد ثابت -بملك-بقاله ، بجهة : بهجوره   

عن عالفه وقشور ،  20322برقم  25255235، قيد فى  055550555عالء عبدو عبيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  673

بملك/ عبدو عبيد احمد -بجهة : حجازه قبلى   

عن ورشة  20322برقم  25255235، قيد فى  215550555احمد عبدالله احمد بصيله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  674

عز حسين حمام -ملك-كريتال ، بجهة : سمهود   

عن مالبس و  20328برقم  25255231، قيد فى  055550555د ، رأس ماله ،  سماح البدري فاروق السيد  ، تاجر فر -  675

نانه عمر احمد -بملك  -خردوات ، بجهة : الرواتب   

عن مكتب  20322برقم  25255231، قيد فى  055550555ايمان بكري سعدالله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  676

مسعد امبارك عبدالعظيم -بملك-الكمبيوتر( ، بجهة : البارود توريدات عموميه عدا )العماله واالنترنت و  

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نواع االسمده محمد سعد رضوان عبدالرحيم وشركاءه   شركة  ،  القيام ببيع وتوزيع جميع انواع التقاوي و بيع وتجارة جميع ا -  1

و المبيدات و االنتاج الحيواني و الداجني و المنتجات الزراعية وتجارة جميع انواع الغالل  ،رأس مالها    و المخصبات

 ، عن القيام ببيع وتوزيع جميع انواع التقاوي و بيع وتجارة جميع انواع 24223برقم  25255212،قيدت فى  1555550555

تقسيم  و الداجني و المنتجات الزراعية وتجارة جميع انواع الغالل ، بجهة :االسمده و المخصبات و المبيدات و االنتاج الحيواني 

سماح فؤاد صدقي-بملك-المساكن-الزراعيين  

برقم  25255213،قيدت فى  1555550555علي عبدالحميد عدب وشريكه   شركة  ،  مقاوالت عمومية   ،رأس مالها    -  2

عبدالحميد عدب محمد -بملك  -وقف ، عن مقاوالت عمومية ، بجهة : حدائق ال 20512  

ر محمد فراج محمد عبدالرحيم وشريكه مصطفى فراج محمد عبدالرحيم   شركة  ،   مكتب خدمات نقل ) داخل جمهورية مص -  3

،  20252برقم  25255224،قيدت فى  0555550555العربيه ( وتوريدات ) عدا العمالة واالنترنت والكمبيوتر (  ،رأس مالها   

صليبه مكتب خدمات نقل ) داخل جمهورية مصر العربيه ( وتوريدات ) عدا العمالة واالنترنت والكمبيوتر ( ، بجهة : جسر العن 

 الظافريه بملك / ريم احمد عبادي
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برقم  25255212،قيدت فى  2550555عبدالفتاح عبدالغني احمد وشريكته   شركة  ،  مخبز بلدي نصف الي  ،رأس مالها    -  4

ورثة المرحوم/ عبدالغني احمد حسين-بملك-، عن مخبز بلدي نصف الي ، بجهة : قرية القصر 22242  

خالد احمد محمد احمد وشريكته   شركة  ،  تربية الدواجن ) االنتاج الداجني ( وتجارة االعالف   ،رأس مالها    -  5

نتاج الداجني ( وتجارة االعالف ، بجهة : ، عن تربية الدواجن ) اال 20581برقم  25255218،قيدت فى  15555550555

 االشراف الشرقيه بملك / محمد حسين محمد موسى

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تاريخ    22142اكرام محمد احمد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تاريخ    32325موسي محمود قاسم محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

طب هذا القيد للوفاهش  

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    85822امال احمد مصطفى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 .شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    21051انطونيوس لمعي بشاي جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 .السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    22225سحر ابوسته محمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 شطب القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    28812:  البس سعيد محمد الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 6

 .شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    21233محمود محمد عرابي محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 .شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    20418رص  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : مرفت احمد محمود حا   - 8

 .شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    22158سوهير يسن محمود عبدالله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

هائياشطب القيد لترك التجارة ن  

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    30125جاد سالم غمري جوده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 شطب القيد للوفاة
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تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    84823عدنان خلف محمود محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

التجارة نهائياشطب القيد لترك   

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    23222رمضان محمد احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 شطب القيد لترك التجارة نهائيا

  25255252يخ ، وفى تار   20222تعديل االسم التجارى الى مجدى زكى اسعد بشاره  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

تم محو/شطب السجل  شطب القيد لترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل  شطب    25255252، وفى تاريخ    20222مجدي زكي اسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  شطب    25255252، وفى تاريخ    20222مجدى زكى اسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    82020نصر محمد محمد خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 شطب القيد لترك نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    23084رقم : محمد حمدان على محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب   - 17

 شطب القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    24334عبدالله معروف عبدالكريم شخيبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  شطب القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    80301احمد ابوبكر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عبدالناصر احمد    - 19

 السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    23532اسماء احمد حسين على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

التجاره نهائياشطب هذا القيد لترك   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    22330انتصار فراج حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    85152صباح محمد مصطفى محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 السجل  شطب لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    32408حنا زخاري ارمانيوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    42252احمد محمد عبدالرحيم عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 السجل  شطب لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    24438فايزه عمر فريز عبدالوارث  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    80854دار النعيم محمد محمود موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255213، وفى تاريخ    42420امال احمد محمود وهب الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا   
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تم محو/شطب السجل    25255213، وفى تاريخ    42420امال احمد محمود وهب الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    82320تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   سناء راعي محمود سحلول  ،   - 29

شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    22304ابو زيد حسن عبدالعال عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

نهائياالسجل  شطب هذا القيد لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    34218عبدالله نورالدين احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

ب السجل  تم محو/شط   25255212، وفى تاريخ    22223احمد عبدالعزيز احمد علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

 شطب هذا القيد للوفاه

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    21155حامد محمد محمود رشوان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25521225، وفى تاريخ    24003احمد شحات حسين علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    22223احمد عبدالعزيز احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 شطب هذا القيد للوفاه

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    82222قم : بخيته محمد ابوالحمد عبدالكريم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده بر   - 36

 السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    24531محمد راغب مصطفي احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    81121بادي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمد سعد حسانين ع   - 38

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    22223احمد عبدالعزيز احمد علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 39

 شطب هذا القيد للوفاه

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    82231دعاء حمدى سيد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    21220احمد محمود على مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 41

ذا القيد لترك التجاره نهائياشطب ه   

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    08000عاطف فهمي دكروني الراوي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 42

 السجل  تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    48533محمد محمود محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

 شطب القيد للوفاه

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    21332محمد صديق محمد فاضل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
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تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    22222قرشي احمد عبدالعظيم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 45

تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه   

تم محو/شطب السجل  شطب    25255212، وفى تاريخ    20522على فهيم على حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 46

 هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    08225تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   كريمه فارس فخري جادالكريم  ،   - 47

 السجل  تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    22283حامد سيد عبدالله محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 48

 شطب لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    42822حمد عبدالراضي السمان حفني  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : م   - 49

 السجل  شطب لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    48533محمد محمود محمد احمد عبدالرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

القيد للوفاهالسجل  شطب   

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    25422عبدالله حماده سيد عبدالكريم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

شطب القيد لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    22022اكرام طاهر احمد منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    03282نوال الصغير عبدالمعين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    22231هند خيرى فكرى اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 54

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223يخ ، وفى تار   12554حسن محمد محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 55

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    28358نعيمه محمود عبد ربه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

 شطب هذا القيد للوفاه

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    82252م : حسن عبدالعاطي حسن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برق   - 57

 السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    22245عفاف جمال السمان احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    30133مان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : احمد محمد احمد عث   - 59

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

، وفى تاريخ    22281تعديل االسم التجاري الى مصطفى رمضان عبداللطيف احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

جل  الغاء هذا المحل لالستغناء عنهتم محو/شطب الس   25255224  

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    22281مصطفى رمضان عبداللطيف محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 61

 السجل  الغاء هذا المحل لالستغناء عنه
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تم محو/شطب السجل     25255224ى تاريخ ، وف   25542محمد فكرى ابراهيم خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 62

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    02402نعمات ثابت احمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    32482،  سبق قيده برقم :  ام السعد سليمان محمد  ،  تاجر فرد    - 64

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255220، وفى تاريخ    22512مصطفى سيد احمد الصادق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 65

شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل  تم    25255220، وفى تاريخ    21352ناء ابراهيم سعيد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ه   - 66

 الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    20518حسن جابر حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 67

د لترك التجاره نهائياشطب هذا القي  

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    28212صفاء محمد الصغير علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 68

 شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    81222اشرف احمد يوسف محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 69

 شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 70

 السجل  تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    28228قم : نوبي جالل محمد مرتضى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده بر   - 71

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل   25255222، وفى تاريخ    21822يسر محمد محمد مصطفي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 72    

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    81152ه برقم : تهاني عبدالحميد محمد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيد   - 73

 السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغاء    25255222، وفى تاريخ    12221صالح علي احمد فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 74

 المحل لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    42243تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عيده محمود محمد علي  ،     - 75

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    28210عطيات عبد الحميد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 76

 شطب هذا القيد للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    25255222، وفى تاريخ    12221علي احمد فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : صالح    - 77

 الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25255228، وفى تاريخ    22305سعيده كامل سعيد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 78

ك التجاره نهائياشطب هذا القيد لتر  

تم محو/شطب السجل     25255228، وفى تاريخ    22303صبحه كامل سعيد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 79

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
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حو/شطب السجل  تم م   25255228، وفى تاريخ    28223دعاء محمد عباس احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 80

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    22205انصاف شعبان محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 81

شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    40523رأفت ناجي سمعان ملطي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 82

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    22815هشام حسن محمد االمين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 83

ب هذا القيد لترك التجاره نهائياشط  

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    21520اسالم محمد هاشم فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 84

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255235 ، وفى تاريخ   22142احمد ابو الفضل شرقاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 85

 شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    22554ابو المعارف عبدالراضي محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 86

 السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    02452اجر فرد  ،  سبق قيده برقم : سكينه عبد الرحيم احمد ابراهيم  ،  ت   - 87

 السجل  شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   42525525وفي تاريخ ،   23321احمد محمد على خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   22012احمد محمد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

يهجن  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   88442رضا ابوالسعود احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  105550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   82800محمد مصطفي محمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   24024توفيق عبدالمنعم توفيق حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   23485محسن زغلول ابوالعال عمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   22282محاسن امام محمود حسانين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   25284مديحه محمد على عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   24832عبدالمحسن فتوح عيسى عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   24512امين مسلم امين مالزم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   40422فاطمه حسين مبارك علي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  05550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   88223صفاء جادالرب حارص ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

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

تعديل رأس المال , وصف تم   25255252وفي تاريخ ،   21220نبيل عبده على محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   88354حسن محمد احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   42024فعت مهني سليمان بطرس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ر -  15

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

عديل رأس المال , تم ت  25255252وفي تاريخ ،   25223مدحت روحى صاروفيم عبدالمالك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

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

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   40023عادل عبدالرحمن محمد خالد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  005550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   00424قاسم محمد قاسم حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   24538ابراهيم ثابت ابراهيم حفني  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   23085حنين ابوبكر احمد هاشم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:    25255211وفي تاريخ ،   32880فريد حسانين علي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  0555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   23422محمد محمود شوقى  محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , تم   25255211وفي تاريخ ،   24222محى الدين احمد محمود محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  155550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   25323ناصر علي ابوالمجد خليفه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   82422محمود مغربي خضري محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

رأس المال , وصف تم تعديل   25255212وفي تاريخ ،   22132عاطف رجب جابر محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   22281مصطفى رمضان عبداللطيف احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   82228ربيع حبشي عزيز حفني  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

يل رأس المال , تم تعد  25255213وفي تاريخ ،   85053حشمت مصطفى ابوالحسن احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  3055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   24325عمرو محمد احمد مصطفي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22218لى منصور احمد منصور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ع -  31

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

أس المال , وصف تم تعديل ر  25255212وفي تاريخ ،   24428الحسين حفني صادق حفني  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   20533وائل حمدان حسن محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   24241ثابت محمد عبدالمطلب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  اسماعيل -  34

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

المال , وصف تم تعديل رأس   25255212وفي تاريخ ،   23353عصام محمد حسان على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   84421هشام حساني شمخ زكي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22011صرى بساده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم هانى ثروت م -  37

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

, وصف تم تعديل رأس المال   25255218وفي تاريخ ،   04258احالم محمود احمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   83550محمود حسن على حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   24285في محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم امل عبدالعاطي مصط -  40

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ف تم تعديل رأس المال , وص  25255212وفي تاريخ ،   24252الحسين محمد محمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   30214محمد عبدالفتاح عبدالمجيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   82235محمد جادالمولى حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عبدالستار  -  43

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

أس المال , وصف تم تعديل ر  25255212وفي تاريخ ،   41823محمد يوسف ابراهيم عوده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   23203هدير رمضان يونس عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   22224د احمد عالم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمو -  46

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

المال , وصف  تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ ،   04812رجب امين عصران كلحي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  47

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   24248اسماعيل عبدالرحيم محمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   24442محمد كمال حمدان على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

جنيه  425550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , تم   25255212وفي تاريخ ،   08000عاطف فهمي دكروني الراوي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  50

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   25122عصام عادل خليل الجميلى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  8055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255212وفي تاريخ ،   48388عبدالحارس حافظ سلطان عطيت الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  015550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   52122525وفي تاريخ ،   22222قرشى احمد عبدالعظيم احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  53

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   02118ناصر كيرلس بدير شنوده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

جنيه  15555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   48322خلف الله احمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

جنيه  8055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   23218محمد احمد محمد صديق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  56

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   23225عبدالكريم رمضان خلف الله شحات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  57

جنيه  15550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   23231عالء محمود عبدالله منصور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   02525522وفي تاريخ ،   25534احمد فؤاد حسن احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   24212محمد احمد صديق سلمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   02222يسرى سعيد محمد ربيعى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   23222جالل محمد جالل نورالدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  63

هجني  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   25113عبدالناصر بدرى صادق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   21022سعاد عابدين محمود السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   42420ايمن احمد عبد الحافظ محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  66

نيهج  425550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   12221صالح علي احمد فرج  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

جنيه  05550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   28252552وفي تاريخ ،   20238محمود عبدالاله ابراهيم مصطفي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255228وفي تاريخ ،   83022الفت مبارك محمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  69

هجني  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255228وفي تاريخ ،   24201عبدالرحمن محمد فنجري سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  70

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

تم تعديل رأس المال , وصف   55228252وفي تاريخ ،   20282مني جبريل احمد عبدالصمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  105550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   24225على احمد محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   05452سعودي فتحي روبي علي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  73

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل رأس المال , وصف تم تعدي  25255235وفي تاريخ ،   82141احمد حسن احمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  74

جنيه  425550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   22225محمود حلمى ابوالمجد مهدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  75

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   21225احمد حسن احمد حسن محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  76

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

تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   82255محمد عبدالفتاح عبدالسميع سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  77

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25523525وفي تاريخ ،   23328محمود نجدى فرغلى محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  78

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

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   34222عبدالله قناوي محمود جبريل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  79

جنيه  0555105555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   22344هند محمد سيد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  80

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   38223باسليوس سداري ذكري  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  81

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الـتأشير:  تم تعديل العنوان , وصف 25255254وفي تاريخ  24823عاطف سعد عطيه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

شريف محمود احمد سعيد -بملك  -، العطيات      

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24255محمد ابوالحسن منصور راشد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

مقبول محمد ابراهيم ومنصور محمد ابراهيم -بملك  -الصحابه  -الـتأشير:   ، الشئون ش    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24251احمد نورالدين ريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حماده  -  3

بملك/ محمد احمد نورالدين -الـتأشير:   ، العطيات    

شير: تم تعديل العنوان , وصف الـتأ 25255254وفي تاريخ  24258عالء شحات فكرى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

وهيبه عبده سعيد حسن -بملك  -معونة الشتاء  -، بندر قنا ش      

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24252حسن سمير دندراوى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

حماده كمال حفنى -بملك  -الـتأشير:   ، بندر قنا الشئون بجوار مكتبه جنوب الوادى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24820نور صادق عسران محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ا -  6

عزه رشدى محمد -بملك  -الـتأشير:   ، الشرقى سمهود    

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255254وفي تاريخ  24253عمرو عبدالعليم عبدالنعيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

عبدالرحيم محمود عبدالجواد -بملك  -الـتأشير:   ، نجع سعيد    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255254وفي تاريخ  24822محمد سعيد ابراهيم سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

بملك/ فوزيه محمد مسلم -مدينه العمال  -، بندر قنا      

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255254وفي تاريخ  24828العبد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     جرجس نبيل فايز -  9

ابراهيم فوزى ابوالفضل -بملك  -، قصير بخانس      
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تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  01021عالء حجاج مغربي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

ود عن بملك/ حجاج مغربى محم -ير:   ، افتتح فرعا اخر ببندر قنا ناحية ش.اسماعيل عارف متفرع من ش.مصر اسوان الـتأش

بمكتب قنا 01021وقيد برقم تابع  4823نشاط مخزن بيع بقاله اودع برقم   

ديل العنوان , وصف تم تع 25255254وفي تاريخ  24824سلوى فؤاد احمد دغرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

بملك/ مصطفى محمود نورالدين -الـتأشير:   ، الشرقى بهجوره   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24252احمد حموده حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

بملك/ حموده حسين احمد -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24252مد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عماد كامل فهمى مح -  13

احمد ابوالسعود رمضان -بملك  -الـتأشير:   ، الشيخ على شرق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24822مصطفى عديسى مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

جمال محمد مصطفى -بملك  -:   ، العيايشا الـتأشير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24254سعودى فتحى ابودهب عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

فتحى ابودهب عثمان -بملك  -الـتأشير:   ، الكرنك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  42152حسين محمد على ربيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

نجوى ابراهيم على -بملك  -الـتأشير:   ، نجع العمارنه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24252فوزى موسى محمود قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

هانى موسى محمود -بملك  -الـتأشير:   ، كوم جابر    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  24822سناء االمير محمود االمير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

ورثه حفنى محمد احمد -بملك  -الـتأشير:   ، نجع القريه االوسط قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  55254252وفي تاريخ  24250طارق سباعى رفاعى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

بملك/ مينا انطون موريس -ش.متفرع من ش المركز -الـتأشير:   ، بندر دشنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  01021عالء حجاج مغربي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

بملك/ حجاج مغربى محمود -.مصر اسوان ش.اسماعيل عارف متفرع من ش-الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  22242سوزى كمال عبدالمقصود سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

عنيات ساويرس سلواني-بملك-بندر نجع حمادي-مارس35-السادات-ش-وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24224ناديه شوقي احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

بملك / احسان فاروق احمد -شارع التحرير  -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادي    

تم تعديل العنوان , وصف  25525025وفي تاريخ  24238احمد عبدالجبار محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

عبدالجبار محمد نصر -بملك  -عبدالمنعم رياض  -الـتأشير:   ، بندر قوص ش    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24022رفاعي ثاقب ياسين السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

بملك/ صفوت برعى حمادى -الـتأشير:   ، القاره    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24022رفاعي ثاقب ياسين السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

مستودع   بملك/ عمرو محمد ابوالوفا الشرقاوى عن نشاط -الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية اوالد بهجوره القبلية مركز نجع حمادى 

بمكتب قنا 24022ومقيد برقم  1250برقم  انابيب بوتاجاز غاز مضغوط مودع  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24231احالم سعيد محمد عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

سعيد طايع محمد -بملك  -الـتأشير:   ، الحمر والجعافرة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24212برقم     منار ابوالمعارف زكى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  27

بملك/ عبدالرحيم على عبدالعال -الـتأشير:   ، كوم يعقوب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24220عبيد جابر احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

بملك/ عبده جابر احمد -الشئون  - نجع القاضى -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24230محمد مصطفى رسالن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

بملك/ عزت حسن رسالن -الـتأشير:   ، العسيرات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250في تاريخ و 24212سعد محمود عبدالله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

جاب الله عبده على -بملك  -الـتأشير:   ، الحلفاية بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24222احمد محمود ابوالوفا حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

محمد خلفاحمد محمود  -بملك  -الـتأشير:   ، الغربى السالمية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24233ابراهيم احمد وردانى الصغير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

عزه ابوالوفا حسين -بملك  -احمد عرابى  -الـتأشير:   ، بندر قفط ش    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250اريخ وفي ت 24211وفيق نصر شفيق مشرقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

بملك/ محمود الراوى خلف الله-الـتأشير:   ، عزبة البوصه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24212امال فتحى حافظ سيدهم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

رومانى ميخائيل فكرى -بملك  -الـتأشير:   ، بهجورة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24223صالح علي محمد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

بملك / مريم عبدالناصر عبدالمنصف -الـتأشير:   ، عزبة البوصة    

نوان , وصف تم تعديل الع 25255250وفي تاريخ  24218محمد صالح سالمه السمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

بملك / صالح سالمه السمان -الـتأشير:   ، كرم عمران    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24232محمد عبدالستار عبدالعال حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

عبدالرحمن سليمان ربيع -بملك  -السلخانه  -الـتأشير:   ، بندر قوص ش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24235عبدالمنعم حسين محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسين  -  38

اسامه صالح الدين عبدالراضي-بملك-الـتأشير:   ، حاجر الوقف   

وان , وصف تم تعديل العن 25255250وفي تاريخ  24222كريستينا عادل لطفى متى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

بملك/ خيرى منصور على -الـتأشير:   ، نجع الكوهرجله دندرة    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255250وفي تاريخ  24228احمد خليفه طلب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

خليفه طلب احمد -بملك  -، البراهمه      

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24232رد ،  سبق قيده برقم    بركات محمد بركات على ، تاجر ف -  41

محمد بركات على -بملك  -الـتأشير:   ، جزيره مطيره    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24210عبيد عبدالراضى مهدى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

احمد على عبدالعزيز -بملك  -الـتأشير:   ، ابوعمورى    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24212ايمن محمد امين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

بملك / سبيكه السيد عبدالمريد -الـتأشير:   ، العمره    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250ي تاريخ وف 24222ايات فضل عبدالمنعم عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

بملك/ منتصر فضل عبدالمنعم -الـتأشير:   ، اوالد عمرو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24221احمد محمود حسين عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

احمد محمد احمد -بملك  -الـتأشير:   ، االميرية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24213امد عبدالساتر محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ح -  46

بملك/ عبدالساتر محمود حامد -الـتأشير:   ، الدهسة    

ان , وصف تم تعديل العنو 25255250وفي تاريخ  24214اسماعيل احمد اسماعيل ادم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

كريم عبدالفتاح حسين -بملك  -الـتأشير:   ، الشرقى سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24225ابراهيم محمد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

بملك / محمد ابراهيم محمد -الـتأشير:   ، الصالحيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24222تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد انور زكى نعمان ،  -  49

احمد انور زكى -بملك  -الـتأشير:   ، طوخ    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24234يوسف عبدالنعيم محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

بملك/ عبدالواحد محمد عبدالله -الـتأشير:   ، كالحين ابنود    

تعديل العنوان , وصف  تم 25255250وفي تاريخ  24022رفاعي ثاقب ياسين  السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

وقيد  4802بملك/ صفوت برعى جمادى عن نشاط حظيرة مواشى اودع برقم  -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية القاره 

بمكتب قنا 24022برقم تابع   

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255252وفي تاريخ  24245احمد محمد ابوالمجد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

بملك/ محمد ابوالمجد احمد - 12شارع  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24228محمود خلف حلمى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

سليمان فاروق مهران -بملك  -الغريب  -الـتأشير:   ، بندر فرشوط ش    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24242ام حسين محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صد -  54

بملك/ هشام احمد محمد -الـتأشير:   ، البحرى سمهود    

 تم تعديل العنوان , وصف 25255252وفي تاريخ  24248سيده اسماعيل احمد تغيان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

بملك/ عالء الدين علوى عثمان -الـتأشير:   ، البحرى سمهود   

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24221امال عبدالحميد عبدالنصيح احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

بملك / جادالرب حسين عبدالكريم -وصف الـتأشير:   ، دنفيق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24203تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     نجالء حمدى عكاشة حسانين ، -  57

ناجح احمد على -بملك  -الـتأشير:   ، الهيشة    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  24241ايمن عبده حسن جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

محمد قاسم محمد -بملك  -، الحلفاية بحرى      

تم تعديل العنوان  25255252وفي تاريخ  24232منتصر عبدالخالق  عبدالمجيد  عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

  , وصف الـتأشير:   ، الجسر العام اوالد عمرو _ بملك _ عبدالخالق  عبدالمجيد  عبدالرحيم
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تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24224اجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عاطف عادلى انور ، ت -  60

موجه غزالى ياسين -بملك  -الـتأشير:   ، ساحل دراو االوسط قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24200ياسر محمود محمد محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

بملك/ محمود محمد محمدين -:   ، الحلفايه قبلى الـتأشير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24242قديسه وديع قليني بساده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

بملك/ عزيز ابادير اسعد واخرين -ش.سيدى عبدالرحيم خلف مخبز عمروس -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  24202نيم حسين غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد غ -  63

سعاد عبدالناجى محمد -ملك  -، الطويرات      

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222محمد احمد سليمان محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

محمود احمد سليمان-بملك-تأشير:   ، البراهمةالـ  

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24242فتحى عبدالرحمن عبداللطيف عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

على عبدالرحمن عبداللطيف -بملك  -وصف الـتأشير:   ، ابوشوشة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  25884ق قيده برقم    عصمت جمال موسى عيد ، تاجر فرد ،  سب -  66

بملك/ جمال موسى عيد -الـتأشير:   ، المعرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  25884عصمت جمال موسى عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

ومقيد برقم  3220/ جمال موسى عيد عن نشاط حظيرة لتربية المواشى مودع برقم بملك -الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية المعرى 

بمكتب قنا 25884    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24208صابر رسالن حميد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

جابر رسالن حميد -بملك  -الـتأشير:   ، دنفيق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24202محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد حسن -  69

بملك/ على محمود سليمان -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24220محمد ابوالفضل عبدالله خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

بملك/ حمدى ابوالفضل عبدالله خليل -الـتأشير:   ، ابنود    

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24232جمال عبدالناصر عبدالله محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

بملك / شرف الدين محمد احمد -وصف الـتأشير:   ، كوم يعقوب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24225تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ابتسام صغير مصطفي ابوزيد ، -  72

بملك / شهاب الدين محمد عدلي -الـتأشير:   ، البحري قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  82211عال جمال سعدالدين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

محمد احمد علي احمد-ملك -مركز قوص  -، تعديل عنوان النشاط الي المعري الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222محى الدين احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

احمد محمود محمد موسى -بملك  -الـتأشير:   ، حجازة قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  24222مري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد جاد سالم غ -  75

بملك / بسينه نجار علي -، الترامسه نجع المغاربه      

, تم تعديل العنوان  25255252وفي تاريخ  24244مريم ابراهيم عبدالحافظ عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

بملك/ صابرين عبدالمعطى على -وصف الـتأشير:   ، الشيخيه    
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تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24205سهير عبدالكريم احمد عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

بملك/ سعيد ضيف حسن -وصف الـتأشير:   ، نجع العروبه    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  24222د ،  سبق قيده برقم    احمد محمد احمد خليل ، تاجر فر -  78

عزب رشوان اسماعيل -بملك  -، حاجر دنفيق      

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  22252محمد احمد رضوان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

بملك/ محمد احمد رضوان احمد -ش. كوبرى دندره -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  22525525وفي تاريخ  22252محمد احمد رضوان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

الحشريه و  الـتأشير:   ، له محال اخر ببندر قنا ناحية كوبرى دندره عن نشاط  تجاره معدات االالت الزراعيه و التقاوى و المبيدات

22225ومقيد برقم  2025قطع غيارها بالقطاعى اضافه ال توكيالت تجاريه وتوريدات عموميه عدا خدمات االنترنت مودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24243عالء محمد حامد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

محمد حراجى محمد -ملك  -الـتأشير:   ، الخرانقة    

وصف الـتأشير: تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24201احمد سيد يمنى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

السيد اليمنى محمد -ملك  -، الدرب      

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  24240سحر جميل على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

فاطمه محمد محمد شحات -بملك  -، الشيخية      

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  25884رقم    عصمت جمال موسى عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  84

وقيد  4211م بملك/ جمال موسى عيد عن نشاط بيع اجهزه كهربائية اودع برق -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية المعرى 

بمكتب قنا 25884برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24242م    احمد عوض عبدالفتاح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  85

بملك/ الشاذلى احمد مغازى -الـتأشير:   ، ش. مسجد ابوعمار    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24204سمر عبدالحميد حسوب علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

عزيز عبدالشافيعبدالشافي -بملك-الـتأشير:   ، الخوالد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24202احمد منصور عبدالبارى عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

حربية احمد عبدالغنى -بملك  -الـتأشير:   ، البحرى قموال    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25225255وفي تاريخ  22252محمد احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

 4882قم بملك/ محمد احمد رضوان احمد عن نشاط مراتب اودع بر -ش. كوبرى دندره -، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر قنا ناحية 

بمكتب قنا 22252وقيد برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252خ وفي تاري 24202طلعت معبد شاكر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

بملك/ هانى معبد شاكر -الـتأشير:   ، المناصره جهه القمانه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24223محمد محمود زكى الفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

بملك/ نجوى محمد محمد -الـتأشير:   ، القمانه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24220محمد بغدادى معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فاطمه  -  91

بملك/ فاطمه محمد بغدادى معوض -بمشروع بنك التعمير واالسكان  2عماره  10محل رقم  -الـتأشير:   ، بندر قوص  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24221    فاطمه جابر اسماعيل منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  92

بملك/ عادل صابر اسماعيل منصور -الـتأشير:   ، حاجر دنفيق    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24224صباح حجاج محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

جاج محمداحمد ح -بملك  -الـتأشير:   ، البراهمه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24283كمال رفاعى حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

حسن رفاعى حسن -بملك  -الـتأشير:   ، الكراتيه    

عديل العنوان , وصف تم ت 25255252وفي تاريخ  24222هيثم عبدالجواد صالح عطاالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

فكري حميد محمد-بملك-عزبة هارون-الـتأشير:   ، حاجر دنفيق  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24228بخيته شحاته صادق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

بملك/ حسين احمد ضرار -الـتأشير:   ، ابوشوشه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24282تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد كامل بدوى عثملى ،  -  97

حماده وهب الله سليمان -بملك  -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24225ادهم نسيم نورالدين نسيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

بملك/ احمد ابوالنصر الطاهر -، االوسط قموال  الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24223حلوتهم سعد محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

موسى سعد محمد عبدالله -بملك  -المنشية  -الـتأشير:   ، بندر قوص ش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24281جر فرد ،  سبق قيده برقم    صباح عبدالغنى حافظ عثمان ، تا -  100

بملك/ على توفيق محمد محمد -الـتأشير:   ، البحرى سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24285حسين اسماعيل محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

بملك/ محروس حسان اسماعيل -عمران  الـتأشير:   ، كرم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24228عمرو حفنى محمد حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

بملك/ محمود محمد عطالله -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222ابراهيم محمد موسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

بملك/ محمد موسى محمد-الـتأشير:   ، حجازه قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222صالح رشاد موسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

لمياء ابوالحجاج احمد -بملك  -الـتأشير:   ، القلمينا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222محمود ابوالقاسم عمر قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

بملك/ ايمان عبدالاله عالم -الـتأشير:   ، السالميه   

ديل العنوان , وصف تم تع 25255252وفي تاريخ  24282محمود جابر محمد عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

بملك/ منتصر حسن حماده -ش.متفرع من ش. مصر اسوان -الـتأشير:   ، صفاره   

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24225مصطفى صالح زرزور جعفر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

زرزور جعفرصالح  -بملك  -وصف الـتأشير:   ، بندر دشنا / محمد الفاتح العزازيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  88354حسن محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

يارات بملك/ شحات محمد حسن عن نشاط مخزن زيوت وشحومات وس -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية حجازه قبلى 

نابمكتب ق 88354وقيد برقم تابع 4200اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24282محمود جاد سيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

باتعه عبدالراضى سعيد -بملك  -الـتأشير:   ، بهجورة    
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العنوان , وصف  تم تعديل 25255252وفي تاريخ  24222باسمه محمد عيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

بملك/ محمد مصطفى محمد -شارع طريق النصر  -الـتأشير:   ، بندر قوص    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222بولس معوض زكى عبدالنور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

معوض زكي عبدالنور-بملك-الـتأشير:   ، ابومناع بحرى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24221ي عطيه حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد حسن -  112

بملك / محمد عبدالله حسين -اسماعيل عارف  -الـتأشير:   ، بندر دشنا    

, وصف  تم تعديل العنوان 25255252وفي تاريخ  88354حسن محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

بملك/ شحات محمد حسن -الـتأشير:   ، حجازه قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  88354حسن محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

قم ات مودع بربملك/ احمد محمد على عن نشاط غسيل وتشحيم وزيوت وسيار -الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية حجازه قبلى 

بمكتب قنا 88354ومقيد برقم 2005   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24224اسماعيل على مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

بملك/ عبدالمحسن على مصطفى -الـتأشير:   ، حجازه قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24284برقم    حسن سيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  116

احمد سيد احمد -بملك  -الـتأشير:   ، الحلفاية قبلى    

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24288صالح الدين محمد السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

محمد السيد مصطفىبملك/  -وصف الـتأشير:   ، عزبه االلفى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24282خالد اسماعيل احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

عزالعرب اسماعيل احمد-بملك-الـتأشير:   ، ابومناع بحري  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24222على مصطفى محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

بملك/ احمد مصطفى محمود محمد-الـتأشير:   ، السمطا قبلى    

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  24222صفاء نصرالله زكرى روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

بملك/ مريهام زكرى روفائيل -وصف الـتأشير:   ، ابومناع غرب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24220صفاء بركات احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

محمد حسن احمد -بملك  -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

, وصف  تم تعديل العنوان 25255252وفي تاريخ  24280محمد خيرى زرزور جعفر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

خيرى زرزور جعفر -بملك  -الـتأشير:   ، بندر دشنا/ محمد الفاتح العزازية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  24223مرفت عبده حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

بملك / محمد اسماعيل احمد -العربات  -الـتأشير:   ، البحري قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24212ابر احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ج -  124

بملك/ احمد يوسف حسن -الـتأشير:   ، بندر نقاده   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24225محمد نصر يوسف بتيتي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

بملك / جمال يوسف بتيتي -ير:   ، حاجر خزام الـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24223الحسين السيد عطية محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

اسعد سعدالدين امين -الـتأشير:   ، اوالد نجم بهجورة/ بملك    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24252بق قيده برقم    جمعة على حسين ابراهيم ، تاجر فرد ،  س -  127

عبدالماجد على حسين -بملك  -طوخ  -الـتأشير:   ، كوم الضبع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24211مرزوق سيد احمد سعدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

بملك/ هايلة سيد احمد -الـتأشير:   ، المحروسه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24210محمد فراج محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

بملك / محمد عبدالعليم محمد -الـتأشير:   ، فاو قبلي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215يخ وفي تار 24232عزت عبدالحميد دسوقى طايع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

بملك/ عبدالحميد دسوقى طايع -الـتأشير:   ، الرحمانية قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24255احمد محمود عبدالسميع محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

بملك/ محمود عبدالسميع محمد -الـتأشير:   ، عباسة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24253اسامة محمد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

عصام احمد عبدالعزيز -بملك  -الـتأشير:   ، الشرقى بهجوره    

تم تعديل العنوان ,  55215252وفي تاريخ  24214عبدالنعيم هشام عبدالنعيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

بملك / هشام عبدالنعيم محمد -وصف الـتأشير:   ، نجع سعيد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24233محمد رشدى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

بملك/ رشدى على توفيق -البطحه  -الـتأشير:   ، بندر قوص    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  85421عد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد س -  135

بملك/ سعد السيد احمد -الـتأشير:   ، المحارزه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  85421محمد سعد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

ومقيد برقم  2222بملك/ سعد السيد احمد عن نشاط  بقاله بالقطاعي مودع برقم  -، له محال اخر ناحية المحارزه   الـتأشير: 

بمكتب قنا 85421   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24221ابراهيم محمد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

ابوالمجد احمد اسماعيل -بملك  -الـتأشير:   ، الدهسة    

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255215وفي تاريخ  24231محاسن خديوي بكر خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

بملك / احمد كمال عبدالحافظ -الكنوز  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  85421محمد سعد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

ة اودع برقم عن نشاط مكتب مقاوالت عمومية متكامل بملك/ سعد السيد احمد -الـتأشير:   ، افتتح محالرئيسيا اخر ناحية المحارزه 

بمكتب قنا 85421وقيد برقم تابع  4223  

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  24252الرفاص محمد احمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

نصرالدين بملك/ عالء على -ش. الزهراء النقراشى -وصف الـتأشير:   ، بندر قوص    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24222علي عمار علي ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

بملك / محمد عبدالتواب حسين -الـتأشير:   ، النجمة والحمران    

تم تعديل العنوان , وصف  21525255وفي تاريخ  24228حسين شوال محمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

بملك / فريال يحيا محمود -الـتأشير:   ، سالجه القمانه    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  84252محمد احمد عجمى رشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

ن نشاط بيع سيارات بملك/ حسام الدين يسرى عبدالراضى ع -ش. القيصيره -ناحية  -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر قنا 

بمكتب قنا 84252وقيد برقم تابع  4251اودع برقم    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  24222صفاء سعودى عبدالسميع احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

يفةسيد عبدالله خل -بملك  -وصف الـتأشير:   ، العركى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24220صفاء محمد امين عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

بملك / محمد احمد البدوي-ش المحطة  -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان ,  25255215يخ وفي تار 24235سعيدة عبدالكريم الضوى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

محمد عوض شحات -بملك  -وصف الـتأشير:   ، الشيخ عيسي / الجزيرية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24252على هالل محمد بدرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

د هالل محمدبملك/ محم -ش.مسجد السالم الشئون -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24212محمود حمدى فهمى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

عماد حمدى فهمى -بملك  -الـتأشير:   ، الشرقى بهجورة    

تم تعديل العنوان , وصف  15252552وفي تاريخ  24230على احمد ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

بملك/ احمد ابراهيم محمود -الـتأشير:   ، العركى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24213سليمان عربى سليمان عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

عربى سليمان عبدالله -بملك  -الـتأشير:   ، دندرة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24222ير حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    بكير سيد بك -  151

سيد بكير حسانين -بملك  -المعنا  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24222محمد رمضان محمد شحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

رمضان محمد شحات -بملك  -ـتأشير:   ، بهجورة ال   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  24250ابراهيم ابوالمعارف مدني مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

بملك / يوسف ابوالمعارف مدني -وصف الـتأشير:   ، بالد المال قبلي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24212فرد ،  سبق قيده برقم    محمد سعد علي الراوي ، تاجر  -  154

بملك/ بركات احمد محمد -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24224احمد باتع محمود عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

مصطفى احمد مغربى -بملك  -الـتأشير:   ، ابنود    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

يع وتوزيع اجهزه بملك/ يسرية عاطف وليم عن نشاط ب -ش. عرابى -وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر نقاده ناحية 

بمكتب قنا 82845وقيد برقم تابع  4212ة اودع برقم كهربائي   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  24254محمد ايمن محمد الصغير محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

بملك / احمد موسي محمود -بندر دشنا  -وصف الـتأشير:   ، ش مصر اسوان    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24252ل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حلمي فخري محمد عبدالعا -  158

بملك / فخري محمد عبدالعال -ش الشهيد احمد بدوي  -الـتأشير:   ، بندر فرشوط    
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وان , وصف تم تعديل العن 25255215وفي تاريخ  24252حلمي فخري محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

وكيالت بملك / فخري محمد عبدالعال  عن نشاط  ت -ش الشهيد احمد بدوي  -الـتأشير:   ، كان له محل اخر  بناحية بندر فرشوط 

غرفة قنا 0122وقيد برقم 820تجاريه واستيراد وتصدير عدا اجهزة الكمبيوتر واالنترنت اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24252،  سبق قيده برقم     حلمي فخري محمد عبدالعال ، تاجر فرد -  160

ر اودع بملك / احمد جبريل عن نشاط مكتب مناجم ومحاج  -عزبة العضيمي -الـتأشير:   ، كان له محل اخر بناحية بندر فرشوط 

تابع غرفة قنا 0122وقيد برقم 0352برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24212ر فرد ،  سبق قيده برقم    ممدوح كامل شيخون الراوى ، تاج -  161

بملك/ معتز كامل شيخون -الـتأشير:   ، الجمالية    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  24258محمد فرغلي عطاي جادالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

بملك / ليلي محمد حمادي -ش المدرسة االعداديه  -تشت وصف الـتأشير:   ، بندر ابو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24215مجدي عبيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

بملك / محمد عبدالموجود محمد -الـتأشير:   ، حجازة بحري    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24232سبق قيده برقم      احمد عطاالله عيد على ، تاجر فرد ، -  164

بملك/ محمد بركات احمد -المعنى  -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  84252محمد احمد عجمى رشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

باالضافه الى  حسام الدين يسرى عبدالراضى عن نشاط  معرض اثاث -ملك-ببندر قنا ناحية ش القيصيره الـتأشير:   ، له محال اخر 

بمكتب قنا 84252ومقيد برقم  1244اجهزه كهربائيه على نوع تجارته و  دراجات بخاريه على نوع تجارته مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  84252محمد احمد عجمى رشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

بملك/ حسام الدين يسرى عبدالراضى -ش. القيصيره -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

يع وتوزيع اجهزه بملك/ يسرية عاطف وليم عن نشاط ب -ش. عرابى -وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر نقاده ناحية 

4212كهربائية اودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

بملك/ يسريه عاطف وليم -ش. عرابى  -وصف الـتأشير:   ، بندر نقاده    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

هربائية بخيت قرياقوس عن نشاط بيع وتوزيع اجهزه ك ملك عريان مرقص -ش السالم  -وصف الـتأشير:   ، له محال بندر نقادة 

بمكتب قنا 82845ومقيد برقم  2042مودع برقم    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

هربائيه شربات مسعد مساك عن نشاط التصدير في االجهزه الك وصف الـتأشير:   ، له محال اخر ببندر نقاده ش احمد عرابى ملك

بمكتب  82845ومقيد برقم  3320مودع برقم  2من المجموعه  32والفقره  12واالدوات المنزليه واالستيراد فيما عدا المجموعه 

  قنا

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24218صهره محمود علي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

بملك / ابوزيد جهالن متولي -عزبه االمير  -الـتأشير:   ، هو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24234محمد محمود احمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

هفنجرى محمد عبدالال -بملك  -الـتأشير:   ، ش / طريق النصر بندر قوص    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24205نجالء فتحى على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

بملك/ حسنى فخرى اسماعيل -الـتأشير:   ، الرئيسية    
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عديل العنوان , تم ت 25255211وفي تاريخ  80521ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

خالد احمد فؤاد -ملك-وصف الـتأشير:   ، ش مصر اسوان   -  

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  80521ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

 محمد احمد عن نشاط اطارات وبطارياتوصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الكائن بناحية الدهار شارع الحجاز بملك / خالد 

الغردقه بعد تحويله الى فرع لالستغناء عنه 42322والمقيد برقم  8425المودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  80521ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

خالد احمد فؤاد -ملك-وصف الـتأشير:   ، ش مصر اسوان   -  

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  80521ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

 وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الكائن بناحية الدهار شارع الحجاز بملك / خالد محمد احمد عن نشاط اطارات وبطاريات

الغردقه بعد تحويله الى فرع لالستغناء عنه 42322والمقيد برقم  8425المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24223سعيده عبدالوهاب طاهر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

بملك/ عويضه يوسف عويضه -ش. المنطقه التعليميه القديم  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  84122علي احمد محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى نجع سند حجازه بحري مركز قوص بملك / فاطمه احمد حسن غالب

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  18052ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

خالد احمد فؤاد -ملك-وصف الـتأشير:   ، ش مصر اسوان   -  

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  80521ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

 شارع الحجاز بملك / خالد محمد احمد عن نشاط اطارات وبطاريات وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الكائن بناحية الدهار

الغردقه بعد تحويله الى فرع لالستغناء عنه 42322والمقيد برقم  8425المودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  80521ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

خالد احمد فؤاد -ملك-ر:   ، ش مصر اسوان وصف الـتأشي  -  

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  80521ايمن محمد الطواب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

 بطارياتوصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الكائن بناحية الدهار شارع الحجاز بملك / خالد محمد احمد عن نشاط اطارات و

الغردقه بعد تحويله الى فرع لالستغناء عنه 42322والمقيد برقم  8425المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24202عصام محمد احمد عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

عبداللطيف محمود احمد -بملك  -الـتأشير:   ، جراجوس    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  24221لمى سيد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى ح -  185

سمير محمد محمود -بملك  -بورسعيد  -وصف الـتأشير:   ، ش    

 تم تعديل العنوان , وصف 25255211وفي تاريخ  24202مصطفى عبدربه نصر عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

بملك/ عبدربه نصر عيسى -الـتأشير:   ، سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24225حمديه محمد السيد حميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

محمد عثمان حسن عثمان -بملك  -الـتأشير:   ، القبلى سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24245ق قيده برقم    شاذلى راعى عباس مراد ، تاجر فرد ،  سب -  188

بملك/ راعى عباس مراد -العزازيه  -الـتأشير:   ، بندر دشنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24208شاذلى محمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

محمود عبده قاضى -بملك  -ية الـتأشير:   ، االشراف البحر   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24238جميل محمد على قرقار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

بملك/ سريا يوسف على -الـتأشير:   ، كرم عمران    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211يخ وفي تار 24243رمضان السيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

وليد السيد احمد -بملك  -الـتأشير:   ، الغربى السالمية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24248ايمان جمال عبدالباسط محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

هناء سعد محمد -بملك  -الـتأشير:   ، االشراف القبلية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24224فيصل مختار محمد حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

جمال عبدالحميد احمد -بملك  -شارع بين الجناين  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211يخ وفي تار 24232محمد عبدالوهاب حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

محمود جمال احمد محمد -بملك  -الـتأشير:   ، الجبالو    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  24242اشرف محمد ابوالحمد  عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

بملك/ خالد محمد امين -ش.االصالح-وصف الـتأشير:   ، بندر ابوتشت   

تم تعديل العنوان , وصف  21125255وفي تاريخ  24203مياده عبدربه نصر عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

بملك/ عادل محمود محمد -الـتأشير:   ، سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24202ايمن محمد حسانين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

عاطف عبدالراضى حسين -بملك  -الـتأشير:   ، سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24242فيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ورده على حسين تو -  198

عيد على سليمان -بملك  -الـتأشير:   ، االشراف القبلية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24222سامح حسن محمود طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

بملك/ ابوبكر عادل محمود -ابوشوشه الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  24200وليد نصرالدين نورالدين عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

ابراهيم نورالدين عثمان -بملك  -وصف الـتأشير:   ، عزبة البوصة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24201يده برقم    طارق محمد احمد توفيق ، تاجر فرد ،  سبق ق -  201

بملك/ خالد احمد توفيق -الـتأشير:   ، خوالد ابوشوشه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  42043فهيمه احمد فخري علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

وتوسيكالت بملك/ سعد على سعودى عن نشاط بيع قطع غيار دراجات وم -ش. بورسعيد - الـتأشير:   ، له محال اخر ببندر فرشوط

بمكتب قنا 42043ومقيد برقم  4443بالقطاعى مودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  42043فهيمه احمد فخري علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

بملك/ احمد محمود محمود -ش. على بن ابى طالب امتداد التامينات -ط الـتأشير:   ، بندر فرشو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24232احمد ضياء الدين محمد عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

ه محمود محمدبملك/ منير -ش.المحافظة الجديدة امام مدرسة التجارة بنات -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24240مايكل محفوظ حبيب صدراك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

  الـتأشير:   ، بندر قنا شارع بورسعيد ميدان الساعه بملك / يوسف بخيت نسيم مطاوع

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24244قم    احمد عطيه محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  206

بملك/ حاتم احمد محمد -ش.منشية الكنوز -الشئون -الـتأشير:   ، بندر قنا    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24204عمرو عبدالقادر محمد حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

على عبدالله صديق -بملك  -على شرق الـتأشير:   ، الشيخ    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  24241اسماعيل ثابت محمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

راويه بشير حسان -بملك  -وصف الـتأشير:   ، ش / الجسر الغربي كوم الضبع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24242سبق قيده برقم    محمد كرم محمود على ، تاجر فرد ،   -  209

بملك/ اسراء محمد صبرى -الـتأشير:   ، الرحمانية قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24242زينب ابراهيم زهير ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

ابراهيم زهير ابراهيم -بملك  -بلية الـتأشير:   ، االشراف الق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  24202مجدى قزمان سالمه جريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

عماد عادل بشرى -بملك  -المجتمع الجديد خلف شركة صفاء  -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى ش    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  00802ن عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    امل محمد جمال الدي -  212

هشام محمد صالح-بملك-الشبان المسلمين خلف الجمعية-ش-وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  42043فهيمه احمد فخري علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

مود محمود عن بملك/ احمد مح -ش. على بن ابى طالب امتداد التامينات -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر فرشوط ناحية 

بمكتب  42043وقيد برقم تابع  4285( اودع برقم  2من المجموعه  32والفقره  12نشاط مكتب استيراد وتصدير عدا ) المجموعه 

اقن  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  02402محمود عبدالسيد محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

  وصف الـتأشير:   ، نجع حمادي بندر نجع حمادي شارع المركز الجديد بملك / ماهر عبدالسيد محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24282قيده برقم    محمود احمد محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق  -  215

احمد محمد عبدالرحيم -بملك  -الـتأشير:   ، القلمينا    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  24222احمد عبدالسالم عبدالله محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

بملك/ عبدالسالم عبدالله محمود -االثار ش. -وصف الـتأشير:   ، بندر قوص    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222صفوت جابر شنوده سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

ياسر احمد فخرى -بملك  -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى / السنترال القديم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222ر فرد ،  سبق قيده برقم    فاتن منصور اسماعيل حسن ، تاج -  218

بملك/ احمد حسان جادالرب - 12الشئون شارع  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24220هند عمار على مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

شارع المتفرع من شارع التامين الصحى  بملك/ محمد هاشم فرج -، بندر قنا   الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222عبدالرحيم فتحي حنفي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

 الـتأشير:   ، شارع اسماعيل عارف بندر دشنا بملك / كماله صغير عبدالمجيد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  24222محمود مياس عبداللطيف مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  221

نفيسه مياس عبداللطيف -بملك  -وصف الـتأشير:   ، السليمات    

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255212وفي تاريخ  24228ماهر محمد حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

عبدالناصر محمد حسن -بملك  -الـتأشير:   ، كرم عمران    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24252حلمى فخرى محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  223

بملك/ احمد جبريل خليفه -عزبه العظيمى  -الـتأشير:   ، بندر فرشوط    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24252حلمى فخرى محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

تجاريه  بملك/ فخرى محمد عبدالعال عن نشاط توكيالت -الـتأشير:   ، له محال اخر ببندر فرشوط ناحية ش. الشهيد احمد بدوى 

بمكتب قنا 24252برقم  ومقيد 4220مواد غذائية مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24282على حسن على محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

حسنى حسن على -بملك  -الـتأشير:   ، الحلفاية بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  55212252وفي تاريخ  20551سوزان محمد احمد دردير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  226

احمد صالح محمود -بملك  -الـتأشير:   ، النجمة والحمران    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  23442جمعه محمد نجار محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

حمدين سيدالـتأشير:   ، تعديل العنوان الى الحراجيه مركز قوص بملك / نجار م  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222سعاد احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

سيد محمد حسين -بملك  -مراد هاشم متفرع من شارع الغزل  -الـتأشير:   ، بندر قنا / الشئون ش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24282ه برقم    حنان رمضان دكرونى خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  229

شعبان محمد عبدالاله -بملك  -الـتأشير:   ، اوالد نجم بهجورة    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  24224عصمت عبدالمجيد عبدالاله على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

احمد محمود محمد -بملك  -جع عمر وصف الـتأشير:   ، الخطاره ن   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222صبرى على احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

داليا محمود محمد -بملك  -الـتأشير:   ، االميرية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212تاريخ  وفي 24280محمود مرشد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  232

بملك/ مرشد محمود على -الـتأشير:   ، حجازه قبلى    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  24222خالد صاله النبى عبدالسميع على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

على صاله النبى عبدالسميع -بملك  -وصف الـتأشير:   ، الصبريات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222جمعه محمد سليمان داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  234

بملك/ عبدالرحيم جمعه محمد -الـتأشير:   ، قرية بركه هو    

م تعديل العنوان , ت 25255212وفي تاريخ  24221مصطفى حامد محروس ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  235

  وصف الـتأشير:   ، بندر قنا شارع عمر افندي برج االوقاف بملك / احمد محمد ابوالحسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24225محمد قاسم الليثى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

وهبى الليثى محمد -الشيخ يوسف / بملك  -الـتأشير:   ، بندر قوص / ش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24288محمد فكري محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  237

محمد فؤاد رشيدي-بملك-الـتأشير:   ، الخرانقة  

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255212وفي تاريخ  24221عبده احمد علي عريبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  238

 الـتأشير:   ، ابومناع بحري بملك / احمد عبدالفتاح احمد
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تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  02402محمود عبدالسيد محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  239

د عن نشاط الجديد بملك / ماهر عبدالسيد محمووصف الـتأشير:   ، افتتح فرعا بناحية نجع حمادي بندر نجع حمادي شارع المركز 

قنا 02402وقيد برقم تابع  4228مطحن بن اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24285احمد محمود عبدالله حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  240

حسين محمود عبدالله -بملك  -الـتأشير:   ، العمرة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24228هانى محمد سعيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

بملك/ محمد سعيد على -الـتأشير:   ، المقربيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24220ربيع ساعى حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  242

بملك/ عالء رزق محمد -العزازيه  -شير:   ، بندر دشنا الـتأ   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  24220عسر عبدالستار يونس عيساوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  243

بملك/ على عبدالمعطى احمد -وصف الـتأشير:   ، ابومناع غرب    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  24283تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عمر عبدالمنعم محمد عبدالقادر ، -  244

احمد محمود محمد -بملك  -وصف الـتأشير:   ، الحلفاية بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24228وليد عبدالغفار توفيق رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

عبدالحى محمد زارع -بملك  -، بندر نجع حمادى / السنترال القديم  الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  84380خيري جابر رشيدي فاضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  246

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى المفرجيه شارع المرور بملك / محمد شوقي محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  84380ري جابر رشيدي فاضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    خي -  247

االقصر لالستغناء عنه 22222والمقيد برقم  240الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212اريخ وفي ت 24282عوض ابوالمجد على سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  248

بملك/ سليمان ابوالمجد على -الـتأشير:   ، الحلفاية بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222محمد مبارك حسين خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

جمال محمود احمد -ملك ب -مسجد قباء مدينه العمال  -الـتأشير:   ، بندر قنا / ش    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24252حلمي فخري محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

تكشاف واستخراج بملك/ احمد جبريل خليفه عن نشاط اس -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر فرشوط ناحية عزبة العظيمى 

بمكتب قنا 24252وقيد برقم تابع  4220واستغالل خامات المناجم والمحاجر وتوريد معدات المناجم والمحاجر اودع برقم  وتنقيب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24281عبدالرحيم فهمى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

همى محمدطارق ف -بملك -الـتأشير:   ، الخوالد    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  23223هدي حجاج قاسم محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  252

اهزه اودع بملك/ حجاج قاسم محمد عن نشاط مالبس ج -وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر دشنا ناحية العزازية 

بمكتب قنا 23223ابع وقيد برقم ت 0520برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24284مبارك نصر محمود خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

وليد على احمد -بملك  -الـتأشير:   ، الرحمانية قبلى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20555سعاد سيد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

بملك/ محمد عبدالجيد على -الـتأشير:   ، االشراف البحريه    
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العنوان , وصف تم تعديل  25255212وفي تاريخ  24223عبيده سليمان محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  255

على سعد موسى -بملك  -الـتأشير:   ، حجازة بحرى    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  23223هدي حجاج قاسم محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  256

بملك/ حجاج قاسم محمد -العزازية  -وصف الـتأشير:   ، بندر دشنا    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  23223محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     هدي حجاج قاسم -  257

  3122 بملك/ بدرى حجاج قاسم عن نشاط بيع دواجن مودع برقم -وصف الـتأشير:   ، له محال اخر ببندر دشنا ناحية العزازية 

بمكتب قنا 23223ومقيد برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24225عود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عاطف عبده مس -  258

 الـتأشير:   ، الدهسه بملك / بكري محمد بكري

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24224امنه على عثمان البدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

_ بملك _ عمر سعيد حسن الـتأشير:   ، كرم عمران   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، كرم  25255212وفي تاريخ  24224ال يوجد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  260

  عمران _ بملك _ عمر سعيد حسن

العنوان , وصف تم تعديل  25255213وفي تاريخ  20552على نوبى يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

حجاج عبدالجابر على -بملك  -الـتأشير:   ، حجازه قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20518سمير طاها عباس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  262

حماده طاها عباس -بملك  -الـتأشير:   ، القصر    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20520اجر فرد ،  سبق قيده برقم    مالك على عبدالحكيم محمد ، ت -  263

بملك/ محمد ابوالمجد محمد محمود -الـتأشير:   ، الشعانية   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20514عبده شعبان على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  264

عطيات عامر محمد احمد -بملك   -البوسته القمانة الـتأشير:   ، ش /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20524اميرة محمد على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  265

مجدى صالح عبدالعليم -بملك  -الـتأشير:   ، عزبة البوصه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  24121،  سبق قيده برقم     محمود وفدي ابوالحمد علي ، تاجر فرد -  266

هاني عبدالحميد ضوي -بملك-بندر دشنا -الصعايده -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي نجع موسي   

ان , وصف تم تعديل العنو 25255213وفي تاريخ  22052مينا كرم جوده ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  267

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى ش خور الحليمى بندر فرشوط ملك/ حسان ابوالمجد محمدين

رد ،  سبق قيده تعديل االسم التجارى الى صيدلية الدكتور مينا كرم جوده ميخائيل لصاحبها الدكتور مينا كرم جوده ، تاجر ف -  268

رشوط لعنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى ش خور الحليمى بندر فتم تعديل ا 25255213وفي تاريخ  22052برقم    

 ملك/ حسان ابوالمجد محمدين

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20553صالح حمدى احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

بملك/ احمد حمدى احمد محمد -الـتأشير:   ، القناويه    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255213وفي تاريخ  20512عالء عبيد سيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  270

بملك/ احمد صبرى احمد -، الحلفاية بحرى      
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وصف  تم تعديل العنوان , 25255213وفي تاريخ  20510ورده رشدى توفيق سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  271

عدل احمد محمود -بملك -الـتأشير:   ، الشاورية    

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  20521عمر عبدالمعز عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  272

بملك/ محمد محمد عبدالوهاب -ش. القوصيه  -وصف الـتأشير:   ، بندر فرشوط    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20558د عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد ابوالعال سع -  273

بملك/ ابراهيم عابدين على -الـتأشير:   ، االوسط قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20512احمد جمال عبدالعزيز حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

بملك/ مختار احمد على -الـتأشير:   ، القمانه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20522محمد سليمان على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  275

صبرى سليمان على -بملك  -الـتأشير:   ، المراشده   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20554رقم    جمال نصرالدين محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  276

بملك/ هديه سعدى محمد -الـتأشير:   ، الشرقى بهجورة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20522سعاد محمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  277

حمودبملك/ جمال عبدالغنى م-الـتأشير:   ، الشعانية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20511ايمان متولي عبد الاله احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  278

بملك/ احمد سليمان عبدالرحيم -الـتأشير:   ، القمانه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20522احمد امبارك محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  279

بملك/ نعمه حسان محمد -الـتأشير:   ، الصالحية المدينه الصناعية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20512محمد كامل احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  280

فوزى حسين احمد جاد -بملك  -الـتأشير:   ، الرحمانية قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20523على سليم عبدالله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  281

مصطفى محمد صادق -بملك  -الـتأشير:   ، الحلفايه بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20552ابوالحسن محمد حسين بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  282

بملك/ حسين محمد حسين -الصعايده  -الـتأشير:   ، بندر دشنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  23222حسن ثابت عبدالراضى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  283

حسين ثابت عبدالراضي -ملك  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي ابومناع بحري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20550سيد كامل وزيرى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  284

كارم كهرمان احمد -بملك  -الـتأشير:   ، بخانس    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20552وفاء عبدالحميد محمود قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

سيده على عالم -بملك  -الـتأشير:   ، السليمات    

 تم تعديل العنوان , وصف 25255213وفي تاريخ  20515محمد يوسف هاشم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  286

احمد محمد تمام -بملك  -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى / ش . التحرير حارة الطيب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20528هانى عاطف عبدالجابر حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  287

عاطف عبدالجابر حسين -بملك  -الـتأشير:   ، سمهود    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20532محمود علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد عباس -  288

محمدعباس محمود -نجع العبيد بملك 2كيلو -الـتأشير:   ، بندر قنا   

وصف  تم تعديل العنوان , 25255213وفي تاريخ  82142شاديه حماده احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى شارع المنيره بملك / حسين احمد علي

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20552ماجد ادور رضا فانوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  290

وفاء جادالرب نجيب -بملك  -الـتأشير:   ، ابوشوشه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20513، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     حمدون ابوعلى محمد صديق -  291

بملك/ حمدى دمرانى زيدان -الـتأشير:   ، مدخل الدير الغربى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20525محمد عبدالمعطى عطيه بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  292

بملك/ حاتم حامد على حسين -الزهور -ير:   ، بندر فرشوط الـتأش  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20502عمران محمد فاضل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  293

عامل محمد فاضل -ملك-الـتأشير:   ، ابومناع بحري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20522بق قيده برقم    عرفات احمد وزيرى سليمان ، تاجر فرد ،  س -  294

محمود احمد وزيرى -بملك  -الـتأشير:   ، رفاعة الغربية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22034احمد خليفه بكير خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  295

خليفة بكير خليفة-ابوشوشه بملك-لي الخوالدالـتأشير:   ، تعديل العنوان ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20538احمد عبدالصبور محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  296

بملك/ محمد عبدالصبور محمد عمر -المنشيه  -الـتأشير:   ، بندر نقاده   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20501رد ،  سبق قيده برقم    عماد ابراهيم احمد حسين ، تاجر ف -  297

هاللى احمد عبدالرحمن -بملك  -الـتأشير:   ، نجع سعيد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20540سميه عبود راعى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  298

عبود راعى على -بملك  -لية الـتأشير:   ، االشراف القب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20542محمد فتحى رمضان عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  299

بملك/ صفوت نصرالدين محمد -الـتأشير:   ، الغربى بهجوره    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  25822بسمة سمير بشرى شنوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  300

بشرى شنوده الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى بندر نجع حمادي  خلف االستاد الرياضي شارع موسى بندر نجع حمادي بملك / سمير  

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255212وفي تاريخ  20535عبدالله سلطان حامد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  301

بملك/ محمد سلطان حامد -ش.ترعه الضمرانية -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20520سعدالدين احمد ابراهيم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  302

ملك كمال الدين احمد ابراهيم-الـتأشير:   ، ابومناع غرب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20522محمد عطيه احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  303

عطيه احمد محمد -بملك-الـتأشير:   ، الصبريات   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20531رمضان عابدين مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  304

بملك/ عابدين مصطفى محمد -صف الـتأشير:   ، حجازه بحرى الحجيرات و   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20548نهله محمود محمد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  305

بملك/ بخيت محمود بغدادى -الـتأشير:   ، الشيخية    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  20500،  سبق قيده برقم    مها رشاد على محمد ، تاجر فرد  -  306

نورالدين عبدالسميع عالم -بملك  -، القناوية بحرى      

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20530ميسره سعيد نورالدين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  307

زيره الطوابية _ بملك _ سعيد نورالدين احمدالـتأشير:   ، ج   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20502هاللي احمد عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  308

عماد ابراهيم احمد -ملك-الـتأشير:   ، نجع سعيد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20522قم    احمد محمود هاشم دردير ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  309

  الـتأشير:   ، بندر دشنا الصعايده _ بملك _ سعيده حامد حسن

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20542مصطفي محمد محمد عبدالقوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  310

محمد محمد عبدالقوي -بملك-ود وصف الـتأشير:   ، الجزيرية كالحين ابن   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20502اسالم محمد ابوالحجاج محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  311

فاطمه عطيه احمد -بملك  -الـتأشير:   ، بندر نقادة / المنشيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  80201حسن محمد حسن فرج الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  312

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى نجع جريو الحميدات بندر قنا بملك / عبدالمحسن سليمان شرقاوي

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20532م    اسماء حجاج طوطي السنوسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  313

رتيبة احمد محمد مصطفي -ملك-الـتأشير:   ، االوسط قموال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20525اسماء عطيتو محمد الصغير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  314

محمد على محمد -بملك  -الـتأشير:   ، اوالد نجم بهجورة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20504فاطمه شعبان برعى موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  315

حسن عطا محمد -بملك  -الـتأشير:   ، الشيخ على شرق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20528على زكى شحات حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  316

زكى شحات حسن -بملك  -الـتأشير:   ، العطيات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20522حسين محمد حسين حنفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  317

حسن محمد محمد -بملك  -الـتأشير:   ، ابومناع شرق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20533ر فرد ،  سبق قيده برقم    وائل حمدان حسن محمد ، تاج -  318

بملك/ عماد حمدان حسن -الـتأشير:   ، الرحمانية قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20542حسني عبدالكريم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  319

احمد محمد خلي -ملك-ناع بحري الـتأشير:   ، ابوم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20542حسن عباس حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  320

ممدوح محمود محمد -بملك  -مايو  10الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى / ش .    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20502ه برقم    خالد محمد حسن عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  321

حسن محمد حسن -بملك  -الـتأشير:   ، الشيخ على شرق    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20521سمير محمد عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  322

هانى محمد قابيل -ء النهرى الـتأشير:   ، بندر قنا / شارع المينا   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20532عبدالرحمن فتحى عالم رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  323

بملك/ اميره محمد محمود -وصف الـتأشير:   ، النجوع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212اريخ وفي ت 20545حمدى فتحى محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  324

بملك/ محمود محمد شرقاوى -ش.بورسعيد  -الـتأشير:   ، بندر قوص   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20543عايده عبدالله محمود عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  325

عبدالمعينبملك/ زينب على  -الـتأشير:   ، كالحين ابنود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20534فهد محمد اسماعيل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  326

  الـتأشير:   ، الرحمانية قبلى _ بملك _ عبدالحفيظ حسين اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  20585االء محمد فؤاد خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  327

بملك/ محمد على محمود -، بخانس      

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20541مصطفي فيصل نجار حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  328

عنتر نجار حسن -ملك-الـتأشير:   ، عزبة االلفي  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20532ن اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعودى ابوالقبايل حساني -  329

بملك/ هارون جادالرب عبدالفضيل -وصف الـتأشير:   ، حاجر دنفيق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20524محمد عطيتو السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  330

عيده اسليم محمد -ـتأشير:   ، اوالد عمرو اوالد سمك ال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20523هدى محمد احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  331

عمرو ممدوح احمد -بملك  -الـتأشير:   ، الشاوريه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20505ق قيده برقم    احمد حميد حامد عبدالنيل ، تاجر فرد ،  سب -  332

احمد مغربى يسن -بملك  -الـتأشير:   ، دنفيق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20503محمد احمد عكاشه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  333

ل فاروق سباقبملك/ عبدالعا -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20522عماد مبارك احمد جادالموال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  334

بملك/ احمد جادالمولى احمد -الـتأشير:   ، حجازه بحرى    

تم تعديل العنوان ,  25255212تاريخ وفي  20544عبدالرحمن محمد حسين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  335

محمد حسين اسماعيل -بملك  -وصف الـتأشير:   ، االشراف القبلية    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20508نصرالدين ابراهيم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  336

يم محمد ابراهيمبملك/ عيد ابراه -وصف الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255218وفي تاريخ  20580ايه محمد احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  337

بملك/ مصطفى احمد مصطفى -، االشراف القبليه     

تم تعديل العنوان ,  25255218خ وفي تاري 20522حجاجى محمود عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  338

طه محمود عبدالحميد -بملك  -وصف الـتأشير:   ، العليقات    
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تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  21822حسين علي عبدالاله عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  339

خدمات نقل  بملك/ اسماء محمد عبدالحميد عن نشاط  مكتب -ه وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر بناحية خوالد ابوشوش

قنا 21822وقيد برقم تابع  0253بالسيارات داخل جمهورية مصرالعربية اودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20582هاني حماده عبدالسيد عبدالمعطي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  340

ابراهيم عبدالمولي عبدالجليل -بملك-وصف الـتأشير:   ، الهدايات الزوايدة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218ريخ وفي تا 20522عنتر مغربى ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  341

  الـتأشير:   ، ابومناع غرب _ بملك _ احمد وحيد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20525جهاد حرزالله عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  342

بملك/ محمد حرزالله عبدالله -الـتأشير:   ، االوسط قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20525هويدا محمد محمود جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  343

هاشم احمد محمد -الـتأشير:   ، الجبالو    

وصف تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20522خريشي بركه عبدالله احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  344

حساني ابوالسعود محمد -ملك-ش.العويضات  -الـتأشير:   ، بندر قوص  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20524جعفر محمود احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  345

بملك/ رمضان عنتر محمود -الـتأشير:   ، المحارزه    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20522ي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صالح نصرالدين عبدالموجود عل -  346

سعودي عبير حسن -بملك-وصف الـتأشير:   ، الصالحية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20584وحيد جمال ابوضيف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  347

بملك/ منتصر عبدالمنصف احمد -ش.جمال عبدالناصر -ع حمادى الـتأشير:   ، بندر نج   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20528محمود عبدالصبور سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  348

  الـتأشير:   ، القبيبه بملك / عبدالموجود ابوالوفا عبدالموجود

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20582تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عماد راشد احمد حسن ،  -  349

بملك/ هناء يوسف جبر -الـتأشير:   ، حجازه قبلى نجع الدالى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20522عفت عبدالباسط محمد حمادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  350

مصطفى عبدالباسط محمد -بملك  -، بندر فرشوط / ش . بورسعيد    الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  81222نعمات عبدالمنعم عبدالغافر محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  351

ات نقل الحميد عن نشاط مكتب خدمبملك/ اسماء محمد عبد-وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية خوالد ابوشوشه 

بمكتب قنا 81222وقيد برقم تابع  0253بالسيارات اودع برقم    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20523محمد فضل الله محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  352

هيموصف الـتأشير:   ، خوالد ابوشوشه _ بملك _فضل الله محمود ابرا   

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20522صابره محمد حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  353

بملك/ محمد شورى على -وصف الـتأشير:   ، المراشده    

تعديل العنوان , تم  25255218وفي تاريخ  20524الصغير دمراني الصغير دمراني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  354

دمراني الصغير دمراني -بملك-عزبة البوصة  -وصف الـتأشير:   ، بندر قنا  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20588محسن محمد خير عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  355

محمد خير عبدالقادر -ملك-الـتأشير:   ، حجازه قبلي    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20523لشافى شحات حسن عبدالحق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدا -  356

سعيد محمود سيد -بملك  -وصف الـتأشير:   ، الكالحين نجع الشيخ    

نوان , وصف تم تعديل الع 25255218وفي تاريخ  20521مني مشالي دياب مشالي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  357

جابر عبدالمنعم ابراهيم -بملك-الـتأشير:   ، االوسط قموال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20522تادرس صالح داود بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  358

نزيه كمال زكرى -بملك  -الـتأشير:   ، القلمينا    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  21822ود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسين علي عبدالاله عبدالمعب -  359

بملك/ اسماء محمد عبدالحميد -وصف الـتأشير:   ، خوالد ابوشوشه    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  21822حسين علي عبدالاله عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  360

وقيد  2112اله بملك/ على عبدالاله عبدالمعبود عن نشاط بيع بقاله اودع بق -لـتأشير:   ، له محال اخر ناحية خوالد ابوشوشه وصف ا

قنا 21822برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20583عادل محمد عبدالرحيم محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  361

بملك / محمد عبدالرحيم محمود -الحلفايه بحري  الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20520منتصر حسن محمد عبدالراضي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  362

علي محمد ابراهيم -بملك-وصف الـتأشير:   ، حاجر الدهسه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20582برقم     محمد احمد مبارك على ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  363

بملك/ احمد مبارك على -الـتأشير:   ، الصالحية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  20522باسم قاسم عبدالباسط السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  364

قاسم عبدالباسط بملك/ سعيد -الـتأشير:   ، الحلفاية بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  02322دكتوره يوسف محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  365

اسماعيل مصطفي اسماعيل-بملك-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي االشراف القبلية  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  22233 عاطف محمد ذكي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  366

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى النجمه والحمران بملك / عبدالعاطي محمود زكي

تم  25255218وفي تاريخ  22233تعديل االسم التجاري الى عاطف محمود زكي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  367

لـتأشير:   ، تعديل العنوان الى النجمه والحمران بملك / عبدالعاطي محمود زكيتعديل العنوان , وصف ا   

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  82122نعيمه عبدالله خطاب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  368

ة مواشى ك/ محمود عبدالله خطاب عن نشاط حظيربمل -وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية بشالو االوسط قموال 

بمكتب قنا 82122وقيد برقم تابع  0251اودع برقم    

تم تعديل العنوان  25255218وفي تاريخ  20582ابراهيم عبدالمولى عبدالجليل ابوالعدب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  369

على عبدالمولى عبدالجليل -بملك  -, وصف الـتأشير:   ، طوخ    

تم تعديل العنوان , وصف  18252552وفي تاريخ  20521محمود رمضان حسن سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  370

شعبان حسن سعيد -بملك-الـتأشير:   ، نجع العمده العليقات    
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تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20520عبدالروؤف رمضان نبيه احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  371

رمضان نبيه احمد -بملك  -وصف الـتأشير:   ، الهدايات    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  20528الصغير ابوالوفا احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود -  372

عماري الصغير ابوالوفا -ملك-الدكوفيل الغربي  -وصف الـتأشير:   ، بندر قفط   

تم تعديل العنوان ,  25255218خ وفي تاري 82122نعيمه عبدالله خطاب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  373

بملك/ محمود عبدالله خطاب -وصف الـتأشير:   ، بشالو االوسط قموال    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  82122نعيمه عبدالله خطاب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  374

س بملك/ عبدالباسط احمد محمد عن نشاط بيع مالب -الوسط قموال وصف الـتأشير:   ، له محال رئيسيا اخر ناحية بشالو ا

بمكتب قنا 82122ومقيد برقم  222ومفروشات مودع برقم    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20132اسماعيل مصطفى غندور حمدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  375

د احمد الشهير طربوشوصف الـتأشير:   ، جراجوس _ بملك _ خورشي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20133عبدالله احمد عبدالعزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  376

بملك/ احمد عبدالعزيز احمد -الـتأشير:   ، حجازه بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212ي تاريخ وف 20151السيد جاد السيد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  377

جاد السيد حامد -ملك-، البحري سمهود      

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20152نورالدين على ابوالمجد راوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  378

على ابوالمجد راوى -بملك  -الـتأشير:   ، سمهود    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20112محمود فتحي عبدالكريم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  379

محمود حامد احمد -بملك-وصف الـتأشير:   ، البراهمة   

وان , تم تعديل العن 25255212وفي تاريخ  20154صابر حمدى محمود جادالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  380

فايزه محمد السيد -بملك  -وصف الـتأشير:   ، الخوالد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20124سعدى محمود ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  381

محمود ابراهيم محمود -بملك  -الـتأشير:   ، حجازة قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20153م ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود محمد امين عبدالمنع -  382

احمد محمد امين -بملك  -الـتأشير:   ، الخوالد ابوشوشه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20128محمد جمال الدين عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  383

سرجانى محمود عبدالله -بملك  -:   ، شارع بورسعيد الـتأشير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20113جورج فوزى بطرس يوساب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  384

جمال عاشور ضمرانى -بملك  -الـتأشير:   ، بندر دشنا /  ش . المزارع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20112تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     نبيله احمد ابوالحسن على ، -  385

عمر محمد حسن -بملك  -الـتأشير:   ، شارع المحطه العويضات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  88022محمود محمد علي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  386

ية مواشى اودع بملك/ صابر عبدالفتاح جاد حسنى عن نشاط حظيرة ترب -،  افتتح محال رئيسيا اخر ناحية كرم عمران  الـتأشير:  

قنا 88022وقيد برقم تابع  0288برقم    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  84223مصطفى عطيتو محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  387

جمال ابوالفضل محمد-بملك-ير:   ، تعديل العنوان الي كرم عمرانالـتأش  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20112شيماء زكي دسوقي قاعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  388

رمضان نجيب عبدالله -ملك-ترعة حالوه العزازيه  -الـتأشير:   ، بندر دشنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20118ر على عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد االمي -  389

احمد محمد عبدالشافى -بملك  -الـتأشير:   ، ابوشوشه    

ف تم تعديل العنوان , وص 25255212وفي تاريخ  20135محمد ابوالقاسم محمد سمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  390

بملك/ فيصل ابوالقاسم محمد -الـتأشير:   ، الحلفاية بحرى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20134ايمن الضبع احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  391

  الـتأشير:   ، السماينه _ بملك _الضبع احمد احمد

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20115،  سبق قيده برقم     خضري ابوالمجد مطاوع عويضه ، تاجر فرد -  392

ابوسعود عبدالله عبداللطيف -بملك-وصف الـتأشير:   ، ابوشوشه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20125عماد صادق فهمي عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  393

احمد ابوالوفا محمد -ملك-خلف المخبز االلي  -الـتأشير:   ، بندر قنا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20152ماجد حسانى عبدالغفار ادم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  394

ابوالمجد حسانى عبدالغفار -بملك  -الـتأشير:   ، اوالد نجم بهجورة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20120فرد ،  سبق قيده برقم    مريم فايز عزمى غلينى ، تاجر  -  395

بملك/ عماد جرجس قديس -الـتأشير:   ، بهجورة    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20122محمود عزالدين عبدالسميع سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  396

_ بملك _ سمره ابوالمجد محمودوصف الـتأشير:   ، القمانه    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20130محمد شيبوب الطيب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  397

عامر جالب محمود -بملك-يوليو 23ش -وصف الـتأشير:   ، بندر نقاده  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20155رحمه حسين احمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  398

بملك/ فوزى محمد فوزى -الزبيدى  -الـتأشير:   ، بندر قنا   

نوان , وصف تم تعديل الع 25255212وفي تاريخ  20114محمد عفت محمد بديع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  399

ابوالقاسم حسن محمد -بملك-الـتأشير:   ، الشاليله الغربي بهجوره   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20110اسالم خميس محمد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  400

  الـتأشير:   ، الرحمانيه قبلى _ بملك _ احمد حسان على

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  24442عبدالله عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رمضان علي  -  401

  وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى قصير بخانس بملك / بهاء الدين محمود عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  82122زكريا عطا على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  402

زينب عايش محمود علي-بملك-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي بئر عنبر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20158اسماء محمد سعيد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  403

محمود محمد سعيد -ملك-ش.الكنيسه  -الـتأشير:   ، بندر قوص   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 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  20152فهد احمد مصطفي حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  404

كرم حلمي همام الدين -ملك-الـتأشير:   ، سمهود    

 تم تعديل العنوان , وصف 25255212وفي تاريخ  20123غسان سعد محمد حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  405

 - الـتأشير:   ، عزبة حمد الغربى بهجورة _ بملك _ الفاوى نصرالدين محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20152جابر صادق توفيق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  406

كرم صادق توفيق -بملك-الـتأشير:   ، الخوالد ابوشوشه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20122حمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد اسماعيل محمد م -  407

اسماعيل محمد محمود -بملك-الـتأشير:   ، القناوية   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  88022محمود محمد علي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  408

بملك/ صابر عبدالفتاح جاد حسنى -كرم عمران الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  88022محمود محمد علي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  409

 88022رقم ومقيد ب 3124الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية العويضات  بملك/ غزالى عطيه على عن نشاط  بيع اسمنت مودع برقم 

  بقنا

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20112حازم محمود محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  410

  الـتأشير:   ، الشرقى بهجورة _ بملك _ سامح محمود محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212تاريخ  وفي 20131االنور عبدالنظير عبيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  411

  الـتأشير:   ، االوسط سمهود  بملك/ محمد خلف الله عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20150كرم انور طه عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  412

جادالرببملك/ فاروق عبدالرازق  -الـتأشير:   ، عزبة البوصة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20122ريمون قديس شفيق جبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  413

  الـتأشير:   ، شارع زغلول  بملك/ جميل حلمى ابوالدهب

م تعديل العنوان , وصف ت 25255212وفي تاريخ  20111محمود مصيلحى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  414

بملك/ رمضان سيد رمضان -العزازيه  -الـتأشير:   ، بندر دشنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20122احمد عثمان احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  415

  الـتأشير:   ، بندر فرشوط _ جعفر بن طالب _ بملك _ عزت عبدالفتاح قاسم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  83550محمود حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  416

وليد احمد محمد عبدالجواد -بملك  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي بالد المال قبلي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20121اسماعيل االمير محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  417

االمير محمود محمد -بملك-شارع عرابي  -الـتأشير:   ، بندر ابوتشت   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20132سناء احمد ابراهيم حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  418

محمد محمودبملك/ عز  -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20104احمد سيد عبدالجليل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  419

سيد عبدالجليل ابراهيم -بملك-الـتأشير:   ، طوخ   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20182هاني عيد نورالدين علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  420

مصطفي عيد نورالدين -بملك-الـتأشير:   ، ابوشوشة   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 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  08225كريمه فارس فخرى جادالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  421

2518لسنة  3331الـتأشير:   ، الغاء المحل المودع رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20141مد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى حسين اح -  422

محاسن مطاوع ابراهيم -بملك  -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى / ش . التحرير بجوار المستشفى العام    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20100احمد عبدالوهاب عبدالحكيم مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  423

عبدالوهاب عبدالحكيم مصطفي -بملك-وصف الـتأشير:   ، البطحة ابوعموري   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20143احمد مرتضى محمد عبداللطيف حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  424

مايو _ بملك _ محسن عبدالمنعم محمد 01وصف الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى _ش    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20142رجب عطيه توفيق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  425

عطية توفيق محمد -بملك-الـتأشير:   ، ابوشوشة   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20128  ابورحاب عبدالفتاح مرداش ابورحاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  426

عبدالفتاح ابورحاب عبدالفتاح -بملك-وصف الـتأشير:   ، ابوعموري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20144محمد صديق محمد فاضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  427

محمد حسانى عبده -بملك  -الـتأشير:   ، حاجر المحروسة    

العنوان , وصف تم تعديل  25255212وفي تاريخ  20142محمد سليمان ماجد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  428

بملك/ حشمت سليمان ماجد -الـتأشير:   ، السليمات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20123نعمه ابوالحسن محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  429

امال مصطفي محمد -بملك-شارع سفينه  -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20521حيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عمر عبدالمعز عبدالر -  430

محمد محمد عبدالوهاب-بملك -بندر فرشوط-الهمامية-وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي ش  

م تعديل العنوان , وصف ت 25255212وفي تاريخ  08000عاطف فهمي دكروني الراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  431

 الـتأشير:   ، تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20122خليل عبدالصبور محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  432

جادالكريم عبدالصبور محمد -بملك-ش.الحاج سالم  -الـتأشير:   ، بندر فرشوط  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  42433عبدالنبي احمد اسماعيل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  433

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى شارع ام المؤمنين الشئون بندر قنا بملك / انعام محمد الصادق

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22522    خالد محمد النجار محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  434

ية اودع برقم بملك/ على النجار محمود عن نشاط توريدات مواد غذائ -ش.سفينه -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر قنا 

بمكتب قنا 22522وقيد برقم تابع  0224  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  20142قم    احمد على احمد يحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  435

، العمره _ بملك _ على خلف رشوان     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20103ياسر جرير متولى حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  436

بملك/ جرير متولى حفنى -الـتأشير:   ، دنفيق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20185عبدالرحمن غزالى محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  437

بملك/ احمد كمال عبدالحافظ -المساكن امام مدرسة الشهيد مصطفى عباس  -الـتأشير:   ، بندر قنا    
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 80 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  20148محمد عالم حفني احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  438

نعمه متولي محمد -بملك-الـتأشير:   ، االوسط سمهود   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20102محمد اسماعيل موسى سباق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  439

االـتأشير:   ، الشعانيه _ بملك _ محمد عبده ابوالوف   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20124محمد شعبان ابوالحمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  440

بملك/ شعبان ابوالحمد عبدالرحيم-وصف الـتأشير:   ، ابوشوشة    

تم تعديل العنوان , وصف  21225255وفي تاريخ  22522خالد محمد النجار محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  441

بملك/ على النجار محمود -ش.سفينه -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22522خالد محمد النجار محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  442

ة بملك/ محمد على محمد عن نشاط تجارة توكيالت المواد الغذائي -الكنوز الشئون  12الـتأشير:   ، له محال اخر ببندر قنا ناحية ش. 

بقنا 22522ومقيد برقم  8143مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22522خالد محمد النجار محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  443

بقنا 22522ومقيد برقم  122كى ياسين عن نشاط  بقالة جملة مودع برقم خالد ز -ملك  -الـتأشير:   ، له محال اخر بكرم عمران    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  08000عاطف فهمي دكروني الراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  444

لالستغناء عنه 2525لسنة  3252الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  08000ف فهمي دكروني الراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عاط -  445

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى ابومناع بحري بملك / محمد احمد حسن

م تعديل العنوان , وصف ت 25255212وفي تاريخ  22222قرشي احمد عبدالعظيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  446

 الـتأشير:   ، تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20145احمد محمود حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  447

بملك/ محمد فرج محمد -الـتأشير:   ، العقب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20102رد ،  سبق قيده برقم    اشرف احمد محمود عبدالله ، تاجر ف -  448

احمد حفنى محمد -بملك  -الـتأشير:   ، الغربى بالسالميه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20181ايمن الدسوقى عثمان على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  449

ع بحرى _ بملك _ ابراهيم الدسوقى عثمان علىالـتأشير:   ، ابومنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20142منال سعد ابوبكر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  450

محمود ابراهيم ابوبكر -بملك-الـتأشير:   ، الغربي السالميه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20101قيده برقم     محمود محمد حسين على ، تاجر فرد ،  سبق -  451

بملك/ سوسن محمود ابوالمجد-الـتأشير:   ، الحلفاية قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20105نرمين امام راشد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  452

سناء احمد علىالـتأشير:   ، الخوالد _ بملك _    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20122عبدالرحيم عثمان سالم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  453

اسالم عمر احمد -بملك  -الـتأشير:   ، بهجورة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20132احمد محمد معروف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  454

بملك/ عبداللطيف عبدالعاطى احمد -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20121محمود محمد نورالدين السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  455

محمد نورالدين السيد -بملك  -الـتأشير:   ، الشرقى بهجورة    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20108منصوره عبدالعزيز احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  456

بملك/ محمد تامر رشاد عبدالهادى -وصف الـتأشير:   ، القمانه    

تم تعديل العنوان , وصف  22525521وفي تاريخ  20125ابراهيم منصور عمر القليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  457

بملك/ منصور عمر القليل -الـتأشير:   ، نجع السويس القلعه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20122الهام جاهين مريعز على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  458

بملك/ عنتر احمد مريعز -الـتأشير:   ، السليمات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  42433حمد اسماعيل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالنبي ا -  459

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى شارع ام المؤمنين الشئون بندر قنا بملك / انعام محمد الصادق

تم تعديل العنوان , وصف  25255212تاريخ  وفي 20132مصطفي مكسي محمود سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  460

احمد حسين اسماعيل -بملك-ش.سفينة  -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20138محمد علي احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  461

محمود علي احمد -ملك-الـتأشير:   ، ابومناع بحري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20122مصطفى على احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  462

بملك/ على احمد على -نجع الخوال  -الـتأشير:   ، بندر دشنا    

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255212وفي تاريخ  22222قرشى احمد عبدالعظيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  463

التابع 2518لسنة  2224الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22222قرشى احمد عبدالعظيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  464

احمدنورالدين قرشي -بملك-الطبايخة-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي العطيات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20102صباح محمد حامد عبدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  465

بملك/ محمد حمدى رياض -الـتأشير:   ، االوسط قموال    

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255212وفي تاريخ  20102رشا شعبان على محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  466

ابراهيم احمد ابراهيم -بملك  -الـتأشير:   ، الغرب السالمية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20120شيماء احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  467

  الـتأشير:   ، بندر قنا _ شارع الميناء النهرى _ بملك _ احمد محمد عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22522خالد محمد النجار محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  468

ية اودع برقم بملك/ على النجار محمود عن نشاط توريدات مواد غذائ -ش.سفينه -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر قنا 

قنا بمكتب 22522وقيد برقم تابع  0224   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20140ريم رشدى محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  469

  الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى _ ش حسنى مبارك _ بملك _ نجيب محفوظ شحات

تم تعديل العنوان , وصف  25255212اريخ وفي ت 08225كريمه فارس فخري جادالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  470

  الـتأشير:   ، تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22552علي عبدالحميد عزب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  471

بملك/ خالد لطفى عبدالحميد -الـتأشير:   ، الطويرات    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22552عبدالحميد عزب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     علي -  472

ومقيد برقم  0358بملك/ عبدالحميد عزب احمد عن نشاط بقاله بالقطاعى  مودع برقم  -الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية الطويرات 

بقنا 22552   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  20125المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعاد تكروني مرسي عبد -  473

يسن احمد محمد عثمان -ملك-وصف الـتأشير:   ، االوسط قموال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  12554حسن محمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  474

سجل تجارى االقصر لالستغناء عنه 11134وقيد برقم  2514-2-10بتاريخ  1428، الغاء المحل المودع برقم  الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20122احمد علي يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  475

حمدبملك / داود عبدالوهاب م -الـتأشير:   ، االشراف الغربيه    

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  20122عصمت مصطفى زهرى صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  476

بملك/ خالد فوزى نجدى -وصف الـتأشير:   ، االوسط قموال    

ديل العنوان , وصف تم تع 25255223وفي تاريخ  84220محمد تامر رشاد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  477

بملك/ منصوره عبدالعزيز احمد -الـتأشير:   ، القمانه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  84220محمد تامر رشاد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  478

ارسة ل عن نشاط  مركز تدليك عالجي اليجوز ممبملك/ احمد عبدالرحيم احمد عبدالعا -الـتأشير:   ، له محال اخر ناحيه القمانه 

بقنا 84220ومقيد برقم  4252النشاط اال بعد الحصول على التراخيص الالزمه طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك مودع برقم    

العنوان , وصف تم تعديل  25255223وفي تاريخ  84220محمد تامر رشاد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  479

ه واعشاب بملك/ عالء فخرى جادالكريم عن نشاط  تعبئة مواد غذائي -عزبه جنيدى  -الـتأشير:   ، له محال اخر ببندر نجع حمادى 

بقنا 84220ومقيد برقم  4282طبيه عدا )االدويه (واكواب ورقيه مودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20121    اسالم محمد فوزي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  480

بملك / محمد فوزي احمد -الـتأشير:   ، االشراف الغربيه    

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  20120محمود محمد عبدالموجود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  481

اء احمد عبدالفراجصف -بملك-وصف الـتأشير:   ، ابومناع بحري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  24223حسن ابوالريش السمان شيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  482

شعبان محمد محارب-بملك-بندر قنا-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي شارع المستشارين  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20188يده برقم    محمد جبلي احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  483

بملك / عبدالجواد عبدالحفيظ -الـتأشير:   ، الزوايده    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20182خالد علي محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  484

علي محمدبملك / عمرو  -الـتأشير:   ، البراهمه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20121فرج محمد احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  485

محمد احمد اسماعيل -بملك  -الـتأشير:   ، حجازة قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20183امال محمد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  486

بملك / حشمت عبدالرازق عبدالهادي -الـتأشير:   ، الغربي بهجورة    

عديل العنوان , وصف الـتأشير: تم ت 25255223وفي تاريخ  20182علي زايد عايد همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  487

بملك / عمر حسن محمد حسن -، الجبالو      
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تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20182حسن محمود حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  488

بملك / محمود عبدالرحيم زكي -الـتأشير:   ، السالميه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20124تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود محمد عثمان حسن ،  -  489

محمد عثمان حسن -بملك-الـتأشير:   ، بخانس نجع الشيخ علي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20180جالل فاضل ابوالحمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  490

بملك / نوال طايع احمد -، القصر الـتأشير:      

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  20125عبدالفاتح فاروق محمود عيسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  491

بملك / احمد شارد خطاب -وصف الـتأشير:   ، الكالحين    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20128 مصطفى شافعى امين الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  492

شافعى امين الشافعى -بملك  -الـتأشير:   ، االوسط قموال    

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  20123دعاء سعدى يوسف عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  493

الزين حفنىبملك/ عبدالسالم  -وصف الـتأشير:   ، الشيخية   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  84220محمد تامر رشاد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  494

 0342رقم بملك/ منصوره عبدالعزيز احمد عن نشاط حظيرة مواشى اودع ب -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحيه القمانه 

08422وقيد برقم تابع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20120محمد محمود مراد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  495

بملك / مرعي علي مرعي -شارع السكه الحديد -الـتأشير:   ، بندر دشنا   

تم تعديل العنوان ,  52552232وفي تاريخ  82232محمود محمد احمد موسي حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  496

ين دواجن اودع منتصر محمد احمد عن نشاط تربية وتسم -وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية االشراف الشرقيه ملك

قنا 82232وقيد برقم  2525لسنة  0383برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223اريخ وفي ت 84220محمد تامر رشاد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  497

 0342رقم بملك/ منصوره عبدالعزيز احمد عن نشاط حظيرة مواشى اودع ب -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحيه القمانه 

بقنا 84220وقيد برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  22552علي عبدالحميد عزب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  498

 0302رقم بملك/ خالد لطفى عبدالحميد عن نشاط حظيرة مواشى اودع ب -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية الطويرات 

بقنا 22552وقيد برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  24023يحيى على الصادق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  499

علي الصادق محمد حامد-ملك-نجع حمد-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي ابومناع شرق  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  02885شاديه حسين محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  500

عمر ابراهيم عبدالحميد-بملك-بندر قنا-ارع بي تكش-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي شارع الشنهورية  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20122خالد فتحي ابوالحسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  501

اسالم محمد ابوالحسن -بملك-الـتأشير:   ، طوخ كوم الضبع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20124بق قيده برقم    ابراهيم سيد احمد محمد ، تاجر فرد ،  س -  502

بملك / سمير عاشور سليم -السهريج  -ش سيدي عبدالرحيم -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  24088مينا بترك مسعود محارب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  503

قلعود فريز غابيوس -ملك  -:   ، تعديل العنوان الي الرحمانية قبلي الـتأشير  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20122اسماعيل عبده محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  504

بملك/ جعفر على عبدالقادر -الـتأشير:   ، نجع عبدالمولى الشرقى الكالحين    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20122خلف الله تمام خلف الله مراد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  505

بملك / رمضان جابر محمود -شارع بورسعيد  -الـتأشير:   ، بندر فرشوط    

تم تعديل العنوان , وصف  32525522وفي تاريخ  20184محمد رشدي محمد حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  506

بملك / رشدي محمد حموده -الـتأشير:   ، هو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  24022حسن محمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  507

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى ابومناع بحري بملك / محمود عبدالشكور محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  82232ود محمد احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محم -  508

منتصر محمد احمد -ملك-الـتأشير:   ، االشراف الشرقيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  82232محمود محمد احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  509

 342رقم نبيل محمد احمد عن نشاط حظيرة تربية مواشي المودع ب -الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر ناحية االشراف الشرقيه ملك

قنا 82232والمقيد برقم  2512لسنة   

وصف  تم تعديل العنوان , 25255224وفي تاريخ  20251هيفاء العبد عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  510

بملك/ محمد عبدالخالق ربيع -الـتأشير:   ، كرم عمران نجع بعجر    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20213صفاء خضيري جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  511

مصطفي خضيري جابر -ملك-الـتأشير:   ، العطيات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20250،  سبق قيده برقم    نصر احمد سعيد يوسف ، تاجر فرد  -  512

بملك / محمد احمد سعيد يوسف -الـتأشير:   ، العليقات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20214احمد محمد احمد توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  513

خالد احمد توفيق -بملك-ه الـتأشير:   ، الخوالد ابوشوش  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  88104محمد محمود جبريل بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  514

محمود جبريل بخيت -بملك  -الحلفاية بحري  -مصر اسوان الزراعي -ش  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20212سناء محمود ثابت محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  515

عصام محمد عوض اسماعيل -بملك  -الـتأشير:   ، الحبيالت الشرقية    

تم تعديل العنوان ,  55224252وفي تاريخ  20233عبدالمنصف عبدالفتاح محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  516

بملك / محمود عبدالفتاح محمد -وصف الـتأشير:   ، فاو بحري الياسينيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20215اسماعيل عمر على حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  517

بملك/ عمر على حفنى -الـتأشير:   ، العطيات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20252حسن محمد احمد ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابوال -  518

محمود مصطفي حسن -ملك-العزازية  -الـتأشير:   ، بندر دشنا   

وان , وصف تم تعديل العن 25255224وفي تاريخ  20228محمود نصاري مغربي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  519

جمالت احمد حسين -بملك-ش. بين الجناين  -الـتأشير:   ، بندر قنا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20225فاطمه حمدان ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  520

جابر احمد علي -ملك-الـتأشير:   ، الخطارة  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20223ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد رشدي رشيدي علي ، تاج -  521

بملك / حسام حسن حمدان -الـتأشير:   ، نجع الترعه طوخ    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20222صالح السيد حسين ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  522

بملك / قناوي علي محمد -اع بحري الـتأشير:   ، ابومن   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20234عبدالرحيم علي الصغير علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  523

سعديه محمد ابراهيم -بملك-الـتأشير:   ، الحله   

وفي تاريخ  22281رد ،  سبق قيده برقم    تعديل االسم التجاري الى مصطفى رمضان عبداللطيف احمد ، تاجر ف -  524

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء هذا المحل لالستغناء عنه 25255224   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  22281مصطفى رمضان عبداللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  525

حل لالستغناء عنهوصف الـتأشير:   ، الغاء هذا الم   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  22281مصطفى رمضان عبداللطيف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  526

2514لسنة  2553وصف الـتأشير:   ، الغاء المحل المودع رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224ريخ وفي تا 20122عبدالله خيري محمد عيسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  527

بملك / بكر فخري عويس -الـتأشير:   ، العقب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20252عبدالله محمد عبدالسيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  528

عزيزبملك/ عبدالعزيز سيد عبدال -الـتأشير:   ، ش.جسر الصليبه العويضات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20212شاديه السيد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  529

بملك / احمد عبدالهادي احمد محمد -الـتأشير:   ، نجع عبدالراضي    

تم تعديل العنوان , وصف  22425255وفي تاريخ  20258محمود صالح الدين ربيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  530

بملك / محمد صالح الدين ربيع -الـتأشير:   ، طوخ    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20252سعاد طه خليفه محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  531

بملك/ منصور محمود بشارى -الـتأشير:   ، البراهمه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20221ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عاطف ابراهيم محمد  -  532

بملك / محمد عبدالغفار محمد -الـتأشير:   ، ش الجسر العمومي ابومناع بحري     

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255224وفي تاريخ  20222كريم جمعه احمد خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  533

بملك / محمد جمعه احمد -الـتأشير:   ، الدير الشرقي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20255عبدالعليم عيد محمود بربري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  534

بملك / احمد عبدالخالق -شارع السادات  -الـتأشير:   ، بندر قفط    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20210موجود جاد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبدال -  535

راضي خلف محمد -بملك -الـتأشير:   ، البحري سمهود  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  20235احمد عبدالله عباس محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  536

بملك معاذ بن جبل محمد كمال الدين -ش.المقلد -لـتأشير:   ، بندر فرشوطوصف ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20254محمد عبيد حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  537

عبيد حامد حسن -بملك  -الـتأشير:   ، كرم عمران    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20218تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عمر عبدالعزيز عبدالله على ،  -  538

بملك/ عبدالعزيز عبدالله على-الـتأشير:   ، هو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20224انصاف امين احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  539

ملك/ عبدالصبور جاد محمدب -الـتأشير:   ، المخزن    

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  20222حمدتو عبدالحميد علي محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  540

محمود محمد محمود -بملك-وصف الـتأشير:   ، ابومناع بحري  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224ريخ وفي تا 20122ناصر محمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  541

احمد سنارى اسماعيل -بملك  -الـتأشير:   ، العويضات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20122عبداللطيف علي يسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  542

بملك / احمد علي احمد -الـتأشير:   ، االوسط قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20212سمير حسنى محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  543

محمد محمود محمد -بملك  -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255224وفي تاريخ  20212احمد محمد تهامي عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  544

محمد عبدالفتاح تهامي -بملك-الـتأشير:   ، االوسط قموال   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  20231عبدالستار اسماعيل حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  545

نورالدين عكاشه اسماعيل -بملك-خور الحليمي  -وصف الـتأشير:   ، بندر فرشوط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20232حماده عبدالرحيم صديق خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  546

فوزي عبدالرحيم صديق -ملك-الـتأشير:   ، جزيرة الدوم   

نوان , وصف تم تعديل الع 25255224وفي تاريخ  20128عزت نبيل احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  547

بملك/ طارق عبدالكريم محمد -الـتأشير:   ، ش.الوزيرى الغربى بهجوره   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20253طارق جابر محمود موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  548

حمدي حسين سليمان -بملك-الـتأشير:   ، حاجر الجبل المحروسه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20211عبدربه احمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود  -  549

بملك / عبدربه احمد شعالن -الـتأشير:   ، دنفيق    

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  20220مصطفى جمال بدرى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  550

ابوالحسن جاد ابوالحسن -بجوار المزلقان / بملك  -الـتأشير:   ، البراهمه  وصف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20222فنجري محمد فنجري حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  551

احمد حسين محمد -ملك-الشئون عمارة الفردوس  -الـتأشير:   ، بندر قنا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20241الفتيان يوسف احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابو -  552

عزيزه حسين محمود -بملك  -الـتأشير:   ، حاجر الجبل    

, وصف  تم تعديل العنوان 25255220وفي تاريخ  20220امير رفاعي مرسي رفاعي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  553

بملك / رفاعي مرسي رفاعي -الـتأشير:   ، الشعراني    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  25284مديحه محمد على عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  554

وقيد  0014موميه اودع برقم بملك/ محمد حسن ابوزيد عن نشاط مقاوالت ع -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحيه شنهور  

بمكتب قنا 25284برقم تابع   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20240احمد عبادى سليمان الحداد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  555

بملك/ محمد عباس رمضان -ش.المعتقل الرئيسى  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20204عم علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شهيره محمد عبدالمن -  556

بملك / محمد عبدالمنعم علي -يوليو  22ش  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

ف تم تعديل العنوان , وص 25255220وفي تاريخ  20202حسين ابراهيم محمد طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  557

بملك/ ابراهيم محمد طه -الـتأشير:   ، المحروسه    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20222مصطفي علي حسن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  558

بملك / علي حسن عبدالعزيز -وصف الـتأشير:   ، المراشده    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20201قيده برقم    اسالم نصر محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق  -  559

بملك/ زين العابدين محمد احمد -ش.اليافطه -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20225حماده ربيع احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  560

بملك/ جمال احمد عبدالله -ش. ابوبكر الصديق  -الـتأشير:   ، بندر قوص    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20202وليد سليم عبدالرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  561

عيسى محمد موسى -بملك  -الـتأشير:   ، ش / البحر بالمحروسه    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20230ر فرد ،  سبق قيده برقم    صبري حسن محمد محمود  الشريف ، تاج -  562

بملك /  محمود عبدالحميد توفيق -ش بورسعيد -وصف الـتأشير:   ، بندر نجع حمادي     

ف تم تعديل العنوان , وص 25255220وفي تاريخ  20243عبدالرحمن سيد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  563

بملك / محمد علي محمد -الـتأشير:   ، ابنود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20202يوسف مهدي جالل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  564

بملك / معوض محمد موسي -الـتأشير:   ، المناصرة القمانه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  41530ق قيده برقم    محمد حسن محمود عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سب -  565

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى الحصوايه بندر قنا بملك / عبدالصبور احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  21352هناء ابراهيم سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  566

ر:   ، تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنهالـتأشي   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20232حماده عبدالحميد عبدالفتاح الضوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  567

بملك/ حمدى عبدالحميد عبدالفتاح الضوى -وصف الـتأشير:   ، المراشده    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20202ن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    النميرى عبدالرحيم محمود حسي -  568

عبدالرحيم محمود عبداللطيف -بملك  -وصف الـتأشير:   ، االميريه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  21352هناء ابراهيم سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  569

لالستغناء عنه 4242ر:   ، تم الغاء المحل المودع برقم الـتأشي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20245هويدا هنداوى حسين السمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  570

بملك/ االدهم الصاوى حسن -الـتأشير:   ، المراشده    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20244ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود طلعت عبداللطيف شلقامى ، تاج -  571

محمود حسين محمد محمود -بملك  -وصف الـتأشير:   ، الشرقى بهجورة    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20222حسين جمال حسين علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  572

بملك / جمال حسين علي -الـتأشير:   ، الظافرية    

وان , تم تعديل العن 25255220وفي تاريخ  20242محمد على الدين حسين على فضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  573

بملك/ محمد عارف احمد -ش.مصر اسوان  -وصف الـتأشير:   ، بندر دشنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  25284مديحه محمد على عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  574

بملك/ محمد حسن ابوزيد -الـتأشير:   ، شنهور    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  25284، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مديحه محمد على عبدالله  -  575

 25284ومقيد برقم  3250جعفر حسن ابوزيد عن نشاط ورشة بالط مودع برقم  -بملك-الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية شنهور 

  بقنا

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20238رقم    محمود عبدالاله ابراهيم مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  576

بملك / عبدالاله ابراهيم مصطفي -ب قرية بركة  22وصف الـتأشير:   ، شارع    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20222محمود سعد محمود عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  577

محمد فؤاد مبارك -بملك  -/ شارع السادات  وصف الـتأشير:   ، بندر قفط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20285احمد محمدين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  578

بملك / محمد محمدين احمد -الـتأشير:   ، حجازة قبلي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20242   عيد محمد فكرى سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  579

عيد محمد فكرى -بملك  -الـتأشير:   ، بندر قنا / حوض عشرة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20200ابوالحمد محمد علي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  580

حمد علي محمودبملك / م -الـتأشير:   ، االوسط قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20221منال رجب مرتضى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  581

بملك/ صابر عبدالراضى احمد -الـتأشير:   ، شنهور    

تم تعديل العنوان , وصف  02525522وفي تاريخ  20248الشاذلى خليفه محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  582

حازم خليفه محمد -بملك  -طراد النيل الصعايدة  -الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20242مصطفى شحات مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  583

بملك/ شحات مصطفى محمد -وصف الـتأشير:   ، ابومناع بحرى   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20223ضان محمود الضوي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رم -  584

بملك / ابراهيم الضوي محمود-العليقات  -وصف الـتأشير:   ، نجع غالب   

ديل العنوان , تم تع 25255220وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  585

لالستغناء عنه 2525لسنة  4212وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20224عال علي محمود عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  586

الدين حسينبملك /احمد كمال  -الـتأشير:   ، ش طراد النيل كالحين ابنود    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20208مصطفي اسماعيل ابوالمجد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  587

بملك / محمد اسماعيل ابوالمجد -ش الخولي  -وصف الـتأشير:   ، بندر شنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  43552محمد اليمني محمد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  588

زينب الطاهر حسين -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى الرواجح الجديدة / بملك   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20203عبير عبدالفتاح زكى بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  589

عبدالفتاح زكى بدوى -لك بم -الـتأشير:   ، دنفيق    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20222خالد عبده نصرالدين عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  590

بملك / محمد حماده يوسف -وصف الـتأشير:   ، ش مصر أسوان الخوال    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  82845قم    رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  591

لالستغناء عنه 2525لسنة  4212وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  592

لعنوان الى شارع احمد عرابي بندر نقاده بملك / يسريه عاطف وليموصف الـتأشير:   ، تعديل ا  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  82845رومانى مرقص بخيت قرياقوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  593

  وصف الـتأشير:   ، تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20242اجر فرد ،  سبق قيده برقم    بيشوي ايليا شفيق اسطفانوس ، ت -  594

بملك / ايليا شفيق اسطفانوس -ش صالح الدين  -الـتأشير:   ، بندر دشنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20281محمود عطيتو حلبى عبادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  595

بملك/ عطيتو حلبى عبادى -ـتأشير:   ، العديسيه ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20232حسني نجدي عبدالحفيظ محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  596

بملك / شمندي يوسف شمندي -مدرسة التجاره  -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20205، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    برآم جمال حلمي فهيم  -  597

بملك / بسام جمال حلمي -الـتأشير:   ، الحلفايه بحري    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20228ابوالحجاج سعد العزب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  598

سعد العزب محمد -بملك  -نجع عطيه / المحروسه  الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20282محمد احمد بدوى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  599

هدى منصور حامد محمد -بملك  -الـتأشير:   ، ابنود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  80520    عادل جمعه غريب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  600

المعنى  بملك/ محمد نصارى قاسم -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  80520عادل جمعه غريب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  601

ى مودع برقم الـتأشير:   ، له محال اخر بندر قنا بجوار امتداد االزهر المعنى بملك / سيد يوسف محمود عن نشاط بيع بقاله بالقطاع

بقنا 80520ومقيد برقم  4222   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20358انوار عبدربه ابوالمجد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  602

بملك / محمد حلمي عدلي -مايو  10شارع  -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222 وفي تاريخ 20280محمد مبارك احمد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  603

عبدالله مبارك احمد -ملك-الـتأشير:   ، الصالحية الجبالو    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20228محمود عبدالراضي حسين محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  604

ي حسن محمودعبدالراض -ملك-ش. القاضي يحيي  -وصف الـتأشير:   ، بندر قوص  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20352محمود عبدالمنعم حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  605

عبدالمنعم حسين احمد -بملك-ش.احمد عرابي  -الـتأشير:   ، بندر قفط  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222اريخ وفي ت 84253سيد محمد احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  606

بملك/ حسين احمد محمد -الـتأشير:   ، السمطا بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  84253سيد محمد احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  607

ومقيد برقم  3323حمد عن نشاط مطحن غالل مودع برقم بملك/ محمود محمد ا -الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية السمطا بحرى 

بقنا 4253   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20222عبدالوهاب عبدالسالم محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  608

بملك/ عبدالسالم محمد احمد -وصف الـتأشير:   ، بالد المال بحرى    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20312محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    زينب عبدالناصر  -  609

بملك / حسن محمد حامد -وصف الـتأشير:   ، ش خالد بن الوليد الخرانقه    

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255222وفي تاريخ  20282مني جبريل احمد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  610

ياسر حسين ابراهيم -ملك-الـتأشير:   ، اوالد سمك اوالد عمرو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20284محمد محمود محمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  611

كريم امبارك محمد -ملك-الـتأشير:   ، اوالد عمرو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20222اجر فرد ،  سبق قيده برقم    خالد جالل محمود دكروني ، ت -  612

خالد ماهر محمد -بملك-الـتأشير:   ، الصياد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20318منى عبداللطيف سعيد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  613

عبدالناظر عبيد على -بملك  -الـتأشير:   ، البحرى قموال    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20221امل محمود علي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  614

بملك / هالل محمد الصادق -الـتأشير:   ، العليقات نجع سندل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  42031زينب صالح زغلول حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  615

بملك / ابراهيم محمد العربي -الـتأشير:   ، الحله    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  82213رابعه ابوالمجد الراوي اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  616

جمال محمود عبدالرحيمبملك/  -وصف الـتأشير:   ، البراهمه نجع الشيخ احمد    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  82213رابعه ابوالمجد الراوي اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  617

ع برقم وصف الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية نجع جوده البراهمه بملك / مصطفى عيسى سالمان عن نشاط  معرض موبيليا مود

بقنا 82213برقم ومقيد  1122   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  42420ايمن احمد عبد الحافظ محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  618

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى شارع التحرير بندر نجع حمادي بملك / حسني فكار عكاشه

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  21822بق قيده برقم    يسر محمد محمد مصطفي ، تاجر فرد ،  س -  619

2525لسنة  2821الـتأشير:   ، الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  21822يسر محمد محمد مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  620

ستغناء عنهالـتأشير:   ، الغاء هذا المحل لال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  21545فؤاد عطا حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  621

صبري علي حسن -ملك-الـتأشير:   ، الصبريات    
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, وصف  تم تعديل العنوان 25255222وفي تاريخ  21545فؤاد عطا حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  622

لسنة  4524اسالم عطا محمد عن نشاط مكتب نقل افراد مودع برقم  -ملك  -الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر ناحيه الصبريات 

قنا 21545والمقيد برقم  2512  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20222احمد بهيج حسين حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  623

علي بدوي علي -بملك-أشير:   ، سالجه القمانه الـت  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20352احمد سالم على ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  624

سالم على ابوالمجد -بملك  -الـتأشير:   ، ابنود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20228برقم    علي االدهم عبدالمحسن حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  625

بملك / االدهم عبدالمحسن حسن -الـتأشير:   ، الرواتب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20221عامر حسن محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  626

مداحمد سيد مح -بملك  -الـتأشير:   ، القمانه    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20355فاطمة صبحي ابوالسعود عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  627

بملك / سعيد نصرالله محمد عبدالله -وصف الـتأشير:   ، دندرة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222 وفي تاريخ 20354ابوالمجد على ابوالمجد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  628

بملك/ صابر على ابوالمجد على -الشئون  12ش. -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  83543حسن محمود طه حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  629

بملك/ على فهمى على -الـتأشير:   ، نجع سعيد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  83543حسن محمود طه حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  630

بقنا 83543ومقيد برقم  4220الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية نجع سعيد بملك / حسن عبدالاله حسين عن نشاط بقالة مودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20282رد ،  سبق قيده برقم    اشرف محمد مصطفى على ، تاجر ف -  631

بملك/ محمد مصطفى محمد -الـتأشير:   ، االشراف البحرية الشويخات ش.المدرسه    

 تم تعديل العنوان , 25255222وفي تاريخ  20223احمد عبدالنعيم محمد عبدالحكيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  632

بملك / عبدالنعيم محمد عبدالحكيم -وصف الـتأشير:   ، سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20315حسين السيد محمد ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  633

عبدالرازق السيد محمد -بملك-الـتأشير:   ، عزبة البوصة    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  82122اهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سريه محمد عبدالعزيز ابر -  634

بدوي محمد احمد -بملك-وصف الـتأشير:   ، الحلة    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  82122سريه محمد عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  635

ط مكتب عن نشا -ه محل رئيسي اخر ناحية بندر قوص شارع الشعارين بملك / محمد عبدالفتاح جاد الرب وصف الـتأشير:   ، ل

قنا 82122والمقيد برقم  2518لسنة  2222مقاوالت عموميه متكامله مودع برقم    

تعديل العنوان , وصف  تم 25255222وفي تاريخ  20225ابراهيم احمد عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  636

احمد عبدالحميد محمد -بملك  -الـتأشير:   ، ابنود ش / مسجد التقوى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20220والء محمد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  637

طاوعبملك / سيد هنداوي م -عزبة اوالد علي  -الـتأشير:   ، بندر فرشوط    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20312احمد عزالدين احمد عزي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  638

محمد عبدالاله عزي -ملك-الـتأشير:   ، عزبة عالم القمانه    

تعديل العنوان , وصف  تم 25255222وفي تاريخ  20288محمد حسن حنفي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  639

عثمان عبدالباسط مغازي -بملك-ش. عبدالمنعم رياض بجوار بنك ناصر -الـتأشير:   ، بندر قوص   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20353عامر محمدالعربى  عباس رسالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  640

ساميه احمد عبدالراضى -بملك  -رة وصف الـتأشير:   ، ش / الشيخ ابوزيد بهجو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20350عبده حسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  641

بملك / حسين عبده حسين -الـتأشير:   ، الحلفايه بحري    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222في تاريخ و 12221صالح علي احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  642

لالستغناء عنه 3108الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  82213رابعه ابوالمجد الراوي اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  643

ورشة  بملك/ جمال محمود عبدالرحيم  عن نشاط-حية البراهمه نجع الشيخ احمد وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر نا

بقنا 82213وقيد برقم تابع  0213نجاره كهربائية اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  21545فؤاد عطا حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  644

)عدا العماله  صبري علي حسن عن نشاط مقاوالت عموميه وتوريدات -ملك-ئيسيا اخر ناحيه الصبريات الـتأشير:   ، افتتح محال ر

سجل قنا 25145والمقيد برقم  2525لسنة  0000واالنترنت والكمبيوتر( ومودع برقم   

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255222وفي تاريخ  12221صالح علي احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  645

  الـتأشير:   ، تم الغاء هذا المحل لالستغناء عنه

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255222وفي تاريخ  08115عثمان على عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  646

عثمان علي عثمان محمد-بملك-، تعديل العنوان الي العمرة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20222تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسام حسن قناوي احمد ،  -  647

منصور قناوي احمد -بملك-الـتأشير:   ، ابوعموري البطحه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20351زينب حامد بدري هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  648

بملك / رمضان عبدالله علي -مران الـتأشير:   ، كرم ع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20224عزه محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  649

بملك / خالد محمد احمد -الـتأشير:   ، المراشده بجوار مدرسه الثانوية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  84253برقم    سيد محمد احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  650

 0032قم بملك/ حسين احمد محمد عن نشاط مقاوالت عمومية اودع بر -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية السمطا بحرى 

بقنا 84253وقيد برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20222  مرازي رمضان محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  651

بملك / نصر عز احمد -الـتأشير:   ، الخوالد ابوشوشه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20222وائل جمال علي عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  652

وهيبه احمد محمد -ملك-الـتأشير:   ، جراجوس   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20352احمد عدلى مصطفى عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  653

بملك/ مؤمن عدلى مصطفى -الـتأشير:   ، الدهسة عزبه كسور    
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تم تعديل العنوان ,  22525522وفي تاريخ  20220شاذلى عبدالراضى محمد عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  654

العزازية  بملك/ فريال احمد رشوان -وصف الـتأشير:   ، بندر دشنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20223خالد محمد همام حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  655

بملك / محمود محمد همام -الـتأشير:   ، نجع ابراهيم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20224علي دردير ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    زينب  -  656

بملك / احمد سعد فكري -كوم المؤمنين  -الـتأشير:   ، بندر قفط    

, وصف تم تعديل العنوان  25255222وفي تاريخ  83543حسن محمود طه حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  657

وقيد برقم 0422بملك/ على فهمى على عن نشاط حظيرة مواشى اودع برقم  -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية نجع سعيد 

بقنا 83543تابع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  25113عبدالناصر بدرى صادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  658

رسمية محمد احمد محمود-بملك-، تعديل العنوان الي الكرنكالـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12221صالح علي احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  659

لالستغناء عنه 3108الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  12221صالح علي احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  660

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى الدير الشرقي بملك / علي صالح علي

ديل العنوان , وصف تم تع 25255222وفي تاريخ  12221صالح علي احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  661

لالستغناء عنه 2511لسنه  844الـتأشير:   ، الغاء المحل المودع برقم    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  82122سريه محمد عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  662

 2525لسنة  0215عن نشاط حظيرة مواشي اودع برقم  الحلف-وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحيه مركز قوص 

سجل قنا 82122والمقيد برقم تابع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  38223باسليوس سداري ذكري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  663

لالستغناء عنه 234الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20282دالراضي عثمان جادالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    خالد عب -  664

بملك/ فوزى عبدالعظيم سليم -وصف الـتأشير:   ، بهجوره    

عنوان , تم تعديل ال 25255222وفي تاريخ  20311عبدالهادي احمد محمد محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  665

بملك / ابوالسعود عبادي محمد -ش المحطه  -وصف الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20313مصطفى رشوان محمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  666

بملك/ مصطفى احمد مصطفى -شارع بورسعيد -وصف الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  80520عادل جمعه غريب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  667

ل  اودع برقم بملك/ محمد نصارى قاسم عن نشاط مكتب خدمات نق -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ببندر قنا ناحية المعنى 

بقنا 80520وقيد برقم تابع  0088   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20222محمد عبده عبدالمريد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  668

عبده عبدالمريد -بملك  -الـتأشير:   ، ابومناع بحرى    

لعنوان , وصف تم تعديل ا 25255222وفي تاريخ  20225محمود سالمه احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  669

احمد سالمه احمد -بملك-عمر افندي  -الـتأشير:   ، بندر قنا  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20222ايه محمد محمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  670

بملك / عمر عبدالشافي احمد -الـتأشير:   ، الخرانقه    

تم تعديل العنوان  25255222وفي تاريخ  20352بداالخر عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ممدوح عبدالعليم ع -  671

بملك/ عبداالخر عبداللطيف -, وصف الـتأشير:   ، العمره    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  03125مايكل كمال بطرس دانيال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  672

لـتأشير:   ، تعديل العنوان الى شارع مصطفى كامل بندر قنا بملك / مجدي نبيه ميالدا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20283عمرو محمد عمر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  673

عمر غزالي احمد -ملك-الـتأشير:   ، االشراف القبليه   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20310د خير عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم سعيد محم -  674

صفاء جعفر عبدالعاطي-بملك-وصف الـتأشير:   ، المسيد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20312محمد عبدالفتاح ابوبكر موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  675

بملك / احمد حمدي حسن -ـتأشير:   ، الحلفايه بحري ال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  44251عبدالرحيم محمد احمد غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  676

امنه السيد فؤاد -ملك-الـتأشير:   ، اوالد نجم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  44251ق قيده برقم    عبدالرحيم محمد احمد غريب ، تاجر فرد ،  سب -  677

رقم الـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر ناحية اوالد نجم بهجوره بملك سمير محمد احمد عن نشاط مقاوالت عموميه متكاملة مودع ب

قنا 44521ومقيد برقم  1222لسنة  2832  

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20338سبق قيده برقم    اشرف محمد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،   -  678

حسن عبدالوهاب رفاعى -بملك  -الـتأشير:   ، دندرة    

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20344طه احمد ابوالمجد عبدالراضي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  679

حسب الله سعيد ثابت -بملك-وصف الـتأشير:   ، بهجوره    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  25258منى شوقي كمال عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  680

وقيد  0228بملك/ ياسر محمود خفاف عن نشاط حظيرة مواشى اودع برقم  -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية العطيات 

بقنا 25825برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20323خالد محمود عبدالله حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  681

احمد على عثمان -بملك  -الـتأشير:   ، العمره    

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255228وفي تاريخ  20322محمود درغام محمد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  682

شمعه محمد ابراهيم -بملك  -الـتأشير:   ، جراجوس    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  44251عبدالرحيم محمد احمد غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  683

 2525لسنة  0222حظيرة مواشي اودع برقم امنه السيد فؤاد عن نشاط -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية اوالد نجم ملك

سجل قنا 44251ومقيد برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  85452سعودي حميد عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  684

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى بالد المال بحري بملك / زينب احمد عزب

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20343غاده خميس عباس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  685

عفت شوقي محمد -بملك-الـتأشير:   ، اوالد نجم التمة   
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ف تم تعديل العنوان , وص 25255228وفي تاريخ  20340عبير علي احمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  686

علي احمد عبدالله -بملك-الكنوز بجوار الشهر العقاري  -الـتأشير:   ، بندر قنا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20324كريمه موسي احمد حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  687

امل ابراهيم محمد -بملك-الـتأشير:   ، القلمينا  

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20342ياسر عبدالمريد ناجي عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  688

سعيد عبدالمريد ناجي -بملك-وصف الـتأشير:   ، اوالد عمرو    

ديل العنوان , وصف تم تع 25255228وفي تاريخ  20312امل عباس محمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  689

بملك/ ظريفه محمد ابراهيم -الـتأشير:   ، الجبالو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20342محمود سيد علي جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  690

احمد سيد علي جادالله -بملك-الـتأشير:   ، نجع الشيخ الكالحين    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  83124علي عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناجح قناوي  -  691

وقيد  0285م بملك/ قناوى على عمر عن نشاط حظيرة مواشى اودع برق -الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية عزبة البوصة 

بقنا 83124برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  48128جر فرد ،  سبق قيده برقم    وفاء احمد محمد عليو ، تا -  692

شمروخ فواز عسران-بملك-اوالد نجم بهجورة-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي اوالد عثمان   

نوان , وصف تم تعديل الع 25255228وفي تاريخ  20322احمد نور ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  693

نور ابراهيم محمد -بملك  -الـتأشير:   ، جزيرة دندرة    

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20332باسم عبدالباسط ابوالحسن عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  694

بملك/ عبدالباسط ابوالحسن عطا -وصف الـتأشير:   ، الظافرية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20328طحان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود محسب محمود -  695

عطيات بركه عبدالله -بملك  -الـتأشير:   ، جراجوس    

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20321عبدالكريم عبدالراضى احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  696

عباس محمد خير -بملك  -ـتأشير:   ، نجع الحمره الكالحين وصف ال   

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20330وهب الله احمد وهب الله احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  697

بملك/ سعدية عبدالكريم خليل -وصف الـتأشير:   ، الحراجية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20333، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نسمه اسماعيل محمد اسماعيل  -  698

هالل محمود يسن عبدالمجيد -بملك-الـتأشير:   ، حاجر دنفيق المنشية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  83124ناجح قناوي علي عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  699

بملك/ قناوى على عمر -ير:   ، عزبه البوصه الـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  83124ناجح قناوي علي عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  700

 0515 قمالـتأشير:   ، له محال اخر ناحية عزبة البوصه بملك / قناوي علي عمر احمد عن نشاط مقاوالت عمومية متكاملة مودع بر

بقنا 83124ومقيد برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20348امال مغربي حفناوي معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  701

حامد عبدالمقصود همام -بملك-الـتأشير:   ، القمانه   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  82525منى شوقي كمال عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  702

بملك/ ياسر محمود خفاف -الـتأشير:   ، العطيات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  25258منى شوقي كمال عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  703

ومقيد  1312دالناصر عبدالشافي عن نشاط تجاره موبليا مودع برقم احمد عب -بملك-الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية  فاو غرب 

بقنا 25258برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20332احمد ضاحى احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  704

عمر محمد عكاشه -بملك  -الـتأشير:   ، الهيشه    

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20341علي عبدالنعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    يسريه خلف الله  -  705

ابراهيم محمود رياض -ملك-وصف الـتأشير:   ، بندر دشنا /الصعايده   

عنوان , تم تعديل ال 25255228وفي تاريخ  20325اشرف ابوالسعود ابوالمجد الطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  706

بملك/حمدى مصطفى احمد -وصف الـتأشير:   ، كرم عمران    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20322احمد خالد حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  707

خالد حسن محمد -بملك-الـتأشير:   ، نجع سعيد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20331بق قيده برقم    زينب بسيونى عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  س -  708

  الـتأشير:   ، الزوايدة نجع الالفات  بملك/ احمد اسعد عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20332سامى احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  709

بملك/ احمد محمود احمد  -الـتأشير:   ، الخرانقه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20342عالء عبدالباسط جابر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  710

بملك/ نادى قوص الرياضى -اعلى بنك القاهره  -الـتأشير:   ، بندر قوص    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20335ه برقم    ساره السيد محمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  711

احمد محمد احمد -بملك-الـتأشير:   ، اوالد نجم بهجوره   

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20334اميره عبدالراضي احمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  712

شيماء كامل محمود -بملك-يدات الحم -وصف الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20322سلوي جادالرب صادق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  713

حازم جادالرب صادق -ملك-الـتأشير:   ، السالميه   

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  20332محمود محمد الصغير محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  714

صابر نصرالله محمد -بملك  -وصف الـتأشير:   ، البارود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20320رفعت راضي شاكر روماني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  715

انجي اميل راتب بطرس -بملك-اري شارع سيدي عبدالرحيم ميدان االنص -الـتأشير:   ، بندر قنا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  20345دعاء صالح محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  716

بملك/ محمد زين العابدين يحى -ش.مدينة العمال امام مدرسة حامد سليمان -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  20302شعبان عبدالحميد ابوالمجد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  717

بملك/ صفيه محمد توفيق -وصف الـتأشير:   ، المراشده    

تعديل العنوان , وصف  تم 25255235وفي تاريخ  20383ياسمين محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  718

بملك/ احمد محمد احمد -الـتأشير:   ، هو    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20325محمد عمر على احمد االمير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  719

شعبان عبدالرحمن سيد -بملك  -الـتأشير:   ، بندر فرشوط / ش. القضاه من ش. المنوفى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20322احمد عبدالله احمد بصيله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  720

عز حسين حمام -ملك-الـتأشير:   ، سمهود   

ن , تم تعديل العنوا 25255235وفي تاريخ  82255محمد عبدالفتاح عبدالسميع سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  721

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى الترامسه بملك / محمد خليل محمد

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  20302محمود عبدالفتاح جادالرب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  722

بملك/ محمد عبدالفتاح -وصف الـتأشير:   ، الخرانقه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20382سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رضيه مبارك عبدال -  723

محمد عبدالوهاب محمد -بملك-الـتأشير:   ، الجبالو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  84500حسن ابراهيم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  724

ة مواشي كمال محمود عثمان عن نشاط حظير -بملك-، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية نجع صالح الدين حجازه قبلي   الـتأشير: 

سجل قنا 84500ومقيد برقم تابع  2525لسنة  0812اودع برقم   

وصف  تم تعديل العنوان , 25255235وفي تاريخ  82141احمد حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  725

وائل عبدالصمد محمد-بملك-بحاجرالجبل-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي شارع المدارس  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20303عمرو محمود سايح عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  726

لممصطفى محمود سا -بملك  -الـتأشير:   ، شارع الشهيد عبدالحميد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20382عاطف مطير عبدالسيد حميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  727

بملك/ خالد مطير عبدالسيد -الـتأشير:   ، كوم بالل    

يل العنوان , وصف تم تعد 25255235وفي تاريخ  20300فهد قناوي محمد الجندي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  728

محمد قناوي محمد -بملك-الـتأشير:   ، ابومناع شرق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20381نورا محمود عبدالحكيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  729

احمد حبشي ابراهيم -ملك-الـتأشير:   ، طوخ الهدايات   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255235وفي تاريخ  24832جر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن عيد حسن عيد ، تا -  730

ابوالحسن عيد حسن عيد-بملك-، تعديل العنوان الي الحراجية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  85122ممدوح حمدي قاسم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  731

علي حمدي قاسم -بملك  -نجع مكي  -ر:   ، تعديل العنوان الي المراشدة الـتأشي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  82343ممدوح محمد حسن طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  732

ممدوح محمد حسن طه -بملك  -شارع المشروع  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي بهجورة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20304حماده عيد على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  733

عبدالناصر ابوالوفا -بملك  -الـتأشير:   ، الشيخيه    

, وصف  تم تعديل العنوان 25255235وفي تاريخ  20321احمد محمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  734

محمد محمد احمد رشوان -بملك-الـتأشير:   ، اوالد نجم بهجورة نجع الست بجوار المجمع الطبي   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  20320محمد ابوالمعارف عبدالراضى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  735

لك/ ابوالمعارف عبدالراضى محمدبم -ش.المحكمه  -وصف الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20342حسناء عطا حسين وهب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  736

حسن محمد محمد -بملك-الـتأشير:   ، الصعايده   

تم تعديل العنوان ,  25255235في تاريخ و 20302احمد ضاحى عبدالشكور محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  737

بملك/ حمديه محمود حسن -وصف الـتأشير:   ، النجاحية الغربى السالمية    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20384بهاء جمعه عبدالمجيد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  738

بدالمجيد يوسفبملك/ جمعه ع -الـتأشير:   ، ابومناع غرب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20322عالء عبدو عبيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  739

بملك/ عبدو عبيد احمد -الـتأشير:   ، حجازه قبلى    

تعديل العنوان , وصف تم  25255235وفي تاريخ  20324نسمه محمد سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  740

عبدالناصر حماده علي -بملك-شارع االسطبل  -الـتأشير:   ، بندر قوص  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20382طارق عطيه ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  741

براهيم اسماعيلبملك/ عطيه ا -خلف مركز شباب الكنوز  -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  22225محمود حلمى ابوالمجد مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  742

صالح خضرى حسين محمد -بملك  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى ابومناع بحرى    

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  20323قيده برقم    عبدالناصر عبدالسميع ادم صالح ، تاجر فرد ،  سبق  -  743

عبدالحاكم عبدالسميع ادم -بملك-وصف الـتأشير:   ، حاجر دنفيق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20328احالم احمد عبدالاله محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  744

بملك/ محمد ابوالمجد حسين -اصره الـتأشير:   ، القمانه المن   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20380عرفات كامل السيد عبدالنعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  745

حسنى محمد النحاس -بملك  -الـتأشير:   ، الحلفاية قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20302عمرو يوسف كامل موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  746

احمد يوسف كامل -بملك-الـتأشير:   ، نجع خضر الدرب    

ان , وصف تم تعديل العنو 25255235وفي تاريخ  20322عطيات منصور علي مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  747

سعيد جادالكريم علي -بملك-الـتأشير:   ، بئر عنبر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20301محمد احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  748

حساني محمد محمد محمود -ملك-الـتأشير:   ، الرئيسيه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20388،  سبق قيده برقم     فوزيه احمد حسين جادالله ، تاجر فرد -  749

بملك/ كرم مرعى ابراهيم -الـتأشير:   ، الخوالد ابوشوشه     

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20308علي عادل عبدالنبي مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  750

ايمن محمد مصطفي -بملك-ع بحري الـتأشير:   ، ابومنا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20385محمد صبحي سليم عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  751

مرفت عليو بدري عبدالسيد -بملك-الـتأشير:   ، طوخ كوم بالل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20382محمد عباس احمد عيسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  752

هاني عيسي احمد عيسي -ملك-ش. السوق التجاري  -الـتأشير:   ، بندر ابوتشت   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20305عبدالفتاح محمد خليل حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  753

بملك/ ست البنات على احمد -الح المعنى عزبه ص -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  20322كيرلس يوسف شفيق منقريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  754

يوسف شفيق منقريوس -بملك  -وصف الـتأشير:   ، حجازه قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  84500م    حسن ابراهيم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  755

كمال محمود عثمان -بملك-الـتأشير:   ، نجع صالح الدين حجازه قبلي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  84500حسن ابراهيم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  756

رقم احية حجازه بحري بملك / رمضان احمد بشيرعن نشاط بيع اسمنت ومواد بناء مودع بالـتأشير:   ، له محل رئيسي اخر ن

قنا 84500ومقيد برقم  2518لسنة  1352   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20322نجيه عبدالله محمد شلبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  757

بملك / سعيده وهب الله عوض-عيد ارض الدقيني ش.عزبة س -الـتأشير:   ، بندر قنا    

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  20320ناجى عبدالعزيز بسطاوى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  758

بملك/ احمد محمود احمد -وصف الـتأشير:   ، القبيبة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20322رقم    احمد سيد غزالى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  759

محمد سعيد على -بملك  -الـتأشير:   ، كرم عمران    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20454مكاريوس نادر جابر حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  760

مدصالح جادالرب مح -بملك  -الـتأشير:   ، بهجورة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20458عبدالرحيم احمد هريدى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  761

محمد رشاد فايق -بملك  -الـتأشير:   ، الدهسة    

العنوان ,  تم تعديل 25255231وفي تاريخ  20323مصطفى موسى محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  762

بملك/ لواحظ امير محمد زيدان -وصف الـتأشير:   ، نجع الحمره الكالحين   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20322نورا احمد عطيه ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  763

يحيي ابوالحجاج حسين -بملك  -الـتأشير:   ، ابوشوشة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  38223ري ذكري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    باسليوس سدا -  764

بندر االقصر ش. شرق السكه الحديد بملك/ منال صبحي قديس-الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي  

تعديل العنوان , وصف  تم 25255231وفي تاريخ  38223باسليوس سداري ذكري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  765

سجل تجاري االقصر لالستغناء عنه 2222ومقيد برقم  2525-1-13بتاريخ  221الـتأشير:   ، الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20324محمود شحاته محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  766

حسني عبدالحي محمود -بملك-بوليلية الغربي بهجورة الـتأشير:   ، عزبة ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20452امير علي محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  767

حسني علي محمد -ملك  -الـتأشير:   ، ابو مناع بحري   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20411ه برقم    ازهار عبدالرؤف محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  768

ابراهيم مبارك علي -بملك-الـتأشير:   ، كالحين ابنود   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20322محمود نجدي جوده ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  769

د جوده ابوزيدابوزي -بملك   -الـتأشير:   ، ابوشوشة   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20320محسن عبدالكريم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  770

انس محمد حسين -بملك  -الـتأشير:   ، الكاللسة   

تم تعديل العنوان , وصف  12525523وفي تاريخ  20322ايمان بكري سعدالله احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  771

مسعد امبارك عبدالعظيم -بملك-الـتأشير:   ، البارود   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20322ماهر احمد ابوالوفا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  772

حسام محمد ابوالوفا -بملك  -الـتأشير:   ، ابوشوشه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20453حمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    بليغ حمدى م -  773

بملك/ محمد حمدى محمد -الـتأشير:   ، المصالحه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20452رومانى شهدى ابراهيم موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  774

الين توفيق محارب -بملك  -، بندر نجع حمادى / ش . االمام الحسين خلف االستاد    الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20452شعبان ابوالحمد عمر معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  775

ملك/ شعبان عطيه عبدالشافي-الـتأشير:   ، سمهود    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20321نبيل نورالدين فرحات عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  776

جهالنه عبدالله عثمان -بملك-الـتأشير:   ، المسيد   

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255231وفي تاريخ  20322عبدالله السيد محمد توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  777

بملك/ صابر جابر محمود -ش.بورسعيد -الـتأشير:   ، بندر نجع حمادى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20324على عبدالله حسين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  778

هاشم احمد على -بملك  -الـتأشير:   ، حجازة بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20325ر بغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعاد حسين عم -  779

السيد محمد سيد -بملك  -الـتأشير:   ، العمرة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20321حسانى رضوان قاسم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  780

محمود صابر محمد -بملك  -الخطارة الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  25255231وفي تاريخ  32035مصطفي عبدالوارث مصطفى خلف الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  781

 برقم بملك/ محمد شندى عبدالاله عن نشاط حظيرة مواشى اودع -, وصف الـتأشير:   ، افتتح محال رئيسيا اخر ناحية بهجوره 

بقنا 32035وقيد برقم تابع  0828   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20452محمد على ابوالمجد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  782

بملك/ محمد جادالرب حسين -الـتأشير:   ، العمره    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20415عبدالهادي يوسف حسن يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  783

بملك/ نعيمه مصطفى على -الـتأشير:   ، حجازه بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20325احمد مصطفى محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  784

بملك/ كريمه رفاعى محمد -الـتأشير:   ، نجع عقل العقب    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255231وفي تاريخ  20322على احمد طه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  785

بملك/ هدى عباس سعد -جسر العويضات -، بندر قفط      

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255231وفي تاريخ  20328شاذلى حسن رفاعى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  786

بملك/ حسن رفاعى احمد -الـتأشير:   ، نجع جاد معوض البراهمه    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20323هناء محمود عبدالقادر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  787

على احمد على احمد -بملك  -الـتأشير:   ، حجازه بحرى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20451ى جادالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عمرو كمال عل -  788

كمال على جادالمولى -بملك  -الـتأشير:   ، الجبالو    

تم تعديل العنوان  25255231وفي تاريخ  32035مصطفي عبدالوارث مصطفى خلف الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  789

بملك/ محمد شندى عبدالاله -صف الـتأشير:   ، بهجورة , و   

تم تعديل العنوان  25255231وفي تاريخ  32035مصطفي عبدالوارث مصطفى خلف الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  790

ة شاط بيع بقال, وصف الـتأشير:   ، له محال اخر ناحية  ش / الوزيرى بهجوره ملك / عبدالوارث مصطفى خلف الله عن ن

بقنا 32035ومقيد برقم  302بالقطاعى مودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20455محمد محمود احمد عبدالنعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  791

بملك/ نعمه محمود السمان -الـتأشير:   ، الصياد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20328رد ،  سبق قيده برقم    سماح البدري فاروق السيد ، تاجر ف -  792

نانه عمر احمد -بملك  -الـتأشير:   ، الرواتب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20450سعاد بشير احمد مفرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  793

خضرى احمد سيد -بملك  -الـتأشير:   ، الشيخيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  23321احمد محمد على خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  794

علي عبدالباسط سليمان -بملك  -الـتأشير:   ، تعديل عنوان النشاط الي الخطارة   


