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عن معلف  20543برقم  25255223، قيد فى  205550555حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبدالباسط على م -  48

لرحيم عبدالباسط تسمين وبيع االبقار والماشيه ، بجهة : ساقلته _ الجالوبه _ بجوا ر مدرسه الجالويه االبتدائيه _ ملك / بخيت عبدا

 عبدالله

عن بيع قطع  20520برقم  25255224، قيد فى  155550555ماله ،   احمد عبدالحميد عوض محمد  ، تاجر فرد ، رأس -  49

بجوار التامينات االجتماعيه _ شارع الفردوس _ بملك / منى محمد على -غيار موتوسيكالت ، بجهة : اخميم   

تب نقل عن مك 20220برقم  25255252، قيد فى  255550555خالد محمد محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

محمد رشاد عبد العال \ملك  -المدخل القبلى  -بجوار مسجد بيت الجندى  -بضائع بالسيارات ، بجهة : الصلعا   

عن  20232برقم  25255254، قيد فى  2555550555عبدالناصر احمد عبدالرحيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

ار المقابر _ ملك / رجب السيد احمدمالبس جاهزه ، بجهة : مركز سوهاج _ باجا _ بجو  

عن حفظ  20251برقم  25255215، قيد فى  1555550555حمدى البدرى محمد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 حى الحسين حوض الثالثين بحرى مرور سوهاج _ ملك / مايكل اديب لبيب 2وتوزيع وبيع المجمدات بالجمله ، بجهة : سوهاج _ 

 عبيد

عن  20222برقم  25255212، قيد فى  1555550555اسالم عبد الناصر محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

احمد ابراهيم محمد  \ملك  -بجوار مدرسه المراغمه االبتدائيه و االعداديه  -معرض بيع و شراء سيارات ، بجهة : اوالد خلف 

 محمود

عن  24344برقم  25255213، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى الديب فاضل عبد المولى  ،  -  54

ولىالديب فاضل عبد الم \ملك  -المنشاه  -العمايده الشرقيه  -حظيره تربيه و بيع مواشى ، بجهة : بجوار ديوان ال طرخان   

عن اجهزه  20215برقم  55231252، قيد فى  055550555نور حمدى عبدالظاهر مزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

_ طريق اخميم سوهاج _ ملك / هويدا محمود احمد محمد 1كهربائيه ، بجهة : اخميم _ عقار رقم   

عن بيع و تنظيف  20523برقم  25255215، قيد فى  155550555بدريه السيد على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

مهنى احمد على محمد \ملك  -مدينه ناصر  -لجابر شارع عبد الجواد دواجن ، بجهة : سوهاج بجوار مقهى عبد ا  

عن سوبر ماركت  20522برقم  25255220، قيد فى  05550555هند هاشم عبدالرحيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ، بجهة : اخميم _ عرب االطاوله _ امام مطعم الصديقان _ بملك / محمد رشدى محمود

عن مكتبه ادوات  20254برقم  25255215، قيد فى  155550555يونس صابر مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد -  58

شارع  مدرسيه ) فيما عدا تصوير المستندات ( ، بجهة : سوهاج _ مبنى حضانه اسماء بنت ابوبكر امام نادى الشرطه القبلى _

 المعسكر _ بملك / جمعيه انصار السنه المحمديه

عن حمام سباحه ،  20222برقم  25255212، قيد فى  155550555محمد السيد على اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

عبد  بجهة : اخميم _ نجع صفره _ شارع طراد النيل _ بملك / مصطفى محمد عبد العزيز ابراهيم المشنب و احمد ابراهيم على

 العزيز

عن بقاله ، بجهة :  20553برقم  25255213، قيد فى  55550555مروه رزق محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 اخميم _ الصوامعه شرق _ نجع الفراغله _ نجوع الصوامعه شرق _ بملك / ايمن محمد الليثى محمود

عن مقاوالت  20552برقم  25255212، قيد فى  5105555055مجدى راغب على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عامه ، بجهة : دار السالم _ اوالد الشيخ _ شارع المداكير _ ملك / محمد راغب على محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مطحن غالل و  20255برقم  25255235، قيد فى  05550555محمد احمد محمد بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

احمد محمد بكرى ابو دهب \ملك  -د الشيخ اوال -مدشه ، بجهة : الزاره   

عن مغسله  20213برقم  25255231، قيد فى  055550555محمود سعد عبدالمولى رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 سيارات ، بجهة : العسيرات _ اوالد حمزه _ نجع موسى حمد _ جزيره اوالد حمزه _ بملك / منال عبدالناصر عبدالمولى

عن حظيره تربيه  20204برقم  25255252، قيد فى  055550555فريد محمدين محمد برديس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 وبيع مواشى ، بجهة : مركز سوهاج _ ادفا _ بجوار مدرسه نجع الجزار _ بملك / سعيده عبدالحكم احمد

عن بيع مجمدات ،  20225برقم  25255252، قيد فى  05550555محمود على محمد هديه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بجهة : اخميم _ عرب االطاوله _ بجوار صيدليه القاضى _ شارع نور االسالم ) الترعه المردومه ( ملك / شريف محمد حلمى

 عبدالموجود

عن  20222برقم  25255252، قيد فى  1555550555جمال محمود محمد الصغير رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

محمود محمد الصغير رشوان \ملك  -بجوار سوبر ماركت محمود عساف  -مكتب مقاوالت عمومية ، بجهة : الكوله   

عن حظيره  20545برقم  25255223، قيد فى  205550555طارق رشاد جادالرب عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

عبداللطيف  جر ابوليله _ بجوار الطريق السريع _ نجع حاجر ابوليله _ بملك / رمضانتربيه وبيع مواشى ، بجهة : ساقلته _ حا

 احمد

عن  20502برقم  25255224، قيد فى  055550555حسن عبدالحميد محمود عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجوار مسجد الرحمن _ بملك / جيهان -حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : ساقلته _ سفالق _ شارع جسر طراد النيل 

 عبدالرحمن ابوالعز

عن حظيره تربيه  20225برقم  25255213، قيد فى  055550555محمد نشات على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 وبيع مواشى ، بجهة : اخميم _ نيده _ طريق الهريف _ ملك / احمد نشات على

عن اجهزه  20552برقم  25255220، قيد فى  555550555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مؤمن عبدالمنعم عثما -  70

 عرائس وادوات منزليه ، بجهة : سوهاج _ شارع القيساريه بجوار ممر ابوالليل _ بملك / مؤمن عبدالمنعم عثمان

عن بقاله ،  20555برقم  55220252، قيد فى  255550555احمد حسين يوسف عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بجهة : دار السالم _ اوالد يحيى بحرى _ شارع طراد النيل _ بملك / خالد احمد حلمى ثابت

عن حظيره تربيه  20521برقم  25255220، قيد فى  205550555سهير صابر محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

يل_ طريق البحر _ بجوار المدرسه االبتدائيه _ بملك / درغام محمد عبدالفضوبيع المواشى ، بجهة : ساقلته _ الجالويه   

عن حظيره  20524برقم  25255225، قيد فى  055550555احمد عبداللطيف محمد مزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

م حسين امده البحريه _ بملك / طه ابراهيتربيه وبيع مواشى ، بجهة : مركز سوهاج _ المحامده _ بجوار المدرسه االبتدائيه _ المح

 زايد

عن حظيره تربيه  20215برقم  25255235، قيد فى  1555550555مديحه خلف لبيب قديس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

خلف لبيب قديس عبد المسيح \ملك  -و بيع مواشى ، بجهة : نجوع مازن بجوار كنيسه مارجرجس نجوع مازن شرق   

عن مكتب  20211برقم  25255231، قيد فى  055550555تر مشوادى سعد شريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عن -  75

 مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : المنشاه _ بجوار كوبرى الكوامل قبلى _ بملك / فراج مشوادى سعد شريف

عن مكتب  20512برقم  25255215قيد فى ،  1555550555محمد شحات الزهرى رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

بد ع \ملك  -نجع على الغفير  -ادوات صحيه ( ، بجهة : ابار الملك  -مقاوالت عمومية و توريدات ) ادوات و مستلزمات سباكه 

 الموجود حسن احمد هاشم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن حدايد و  20532قم بر 25255212، قيد فى  155550555سومه اسكندر زكى اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

صديق عمر صديق \ملك  -الزوك الشرقيه  -طريق اوالد على  -بجوار الموقف  -بويات ، بجهة : الزوك   

عن بيع ادوات  20545برقم  25255223، قيد فى  155550555مديحه كامل عبدربه قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

ره بشارع الفردوس _ بملك / رمضان عبدالكريم عبدالرحمنصحيه ، بجهة : اخميم _ بجوار مدرسه الثو  

عن صيدلية ،  20501برقم  25255223، قيد فى  055550555ابانوب جورج شوقى ديمترى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

قىجورج شو ابانوب \ملك  -شارع صديق عبد العال امتداد شارع صابر عبد العزيز من شارع اسيوط سوهاج  -بجهة : سوهاج   

عن مطعم ،  25241برقم  25255252، قيد فى  125550555محمد على قبيصى عبد الرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 بجهة : بجوار مكتب بريد البطاخ _ البطاخ _ المراغه _ بملك / اعتدال احمد عبدالهادى

عن حظيره تربيه و بيع  20242برقم  25255250، قيد فى  505555055ايه على محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

على محمد احمد شحاته \ملك  -بجوار مسجد وسط البلد  -مواشى ، بجهة : ونينه الشرقيه   

عن حظيره  20221برقم  25255211، قيد فى  015550555محمود ابوالنعمان حمدون احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

، بجهة : اخميم _ ابار الوقف _ نجع الشيخ احمد اسماعيل _ بملك / نجات محمود اسماعيل حسنين تربيه وبيع مواشى  

عن  20552برقم  25255252، قيد فى  455550555مصطفى محمود حامد عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

حمود حامد لدينى االزهرى _ الطوايل الغربيه _ بملك / محظيره بيع و تربيه مواشى ، بجهة : ساقلته _ الطوايل _ بجوار المعهد ا

 عبد الواحد خليفه

عن حظيره  20532برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد شعبان مصطفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

بدالنبى مين القبلى _ ملك / عتربيه وبيع مواشى ، بجهة : مركز سوهاج _ روافع القصير _ طريق سوهاج نجع حمادى بجوار الك

 مصطفى محمود

عن بيع وتوزيع  20521برقم  25255215، قيد فى  205550555عمر صابر احمد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

د تحف يدويه ، بجهة : اخميم _ شارع الترعه المردومه خلف مستشفى الجامعه بجوار مسجد الجهاد _ بملك / خلف حماده محمو

دالواحدعب  

عن مكتب  20254برقم  25255235، قيد فى  1555550555خضيرى محمد خضيرى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 مقاوالت عموميه ، بجهة : المراغه _ بجوار مسجد الهادى _ بنجع ابوعوض _ بملك / محمد خضيرى على سليمان

عن بقاله بالتجزئه ،  20252برقم  25255235، قيد فى  555505551حسن على على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 بجهة : المنشاه _ الزاره _ اوالد الشيخ عزب الزاره _ بملك / محمد حسن على احمد

عن اجهزه  20252برقم  25255235، قيد فى  255550555احمد على عبد العال عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

سحر احمد عثمان \ \ملك  -بجوار كوبرى ابار الوقف القديم  -جهة : ابار الوقف كهربائيه ، ب  

عن بقاله ، بجهة :  20223برقم  25255252، قيد فى  405550555ياسر كامل السمان سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 اخميم _ بحرى كوبرى عبود _ ملك / حمدى عبدالراضى بركات

عن حظيره  20523برقم  25255224، قيد فى  055550555محمد حمدى  احمد عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : ساقلته _ سفالق _ امام صيدليه انهار _ شارع المجمع _ بملك / احمد رجب امام نمام

عن مكتب  20224برقم  25255252، قيد فى  1555550555،   خليل على محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  91

على محمود محمد خليل \ملك  -بجوار سوبر ماركت الصغير الوردانى  -مقاوالت عمومية ، بجهة : الكوله   

عن بقاله ،  20221برقم  25255252، قيد فى  355550555احمد محمود عبد الناصر طايع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

منصور محمود عبد الناصر طايع \ملك  -بجوار ملعب العمايده  -جهة : العمايده ب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن بيع  20232برقم  25255254، قيد فى  1555550555فاطمه على محمد محمد ابوليله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

ف وحده المحليه _ بملك / عمرو خلمستلزمات ببطريه ، بجهة : مركز سوهاج _ روافع القصير _ الشارع العمومى  بحرى ال

 السنوسى محمد

عن بيع  20232برقم  25255254، قيد فى  1555550555فاطمه على محمد محمد ابوليله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

ف مستلزمات ببطريه ، بجهة : مركز سوهاج _ روافع القصير _ الشارع العمومى  بحرى الوحده المحليه _ بملك / عمرو خل

 السنوسى محمد

عن مكتب  20241برقم  25255250، قيد فى  1555550555ايمن فؤاد ابراهيم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 مقاوالت عموميه ، بجهة : المراغه _ السمارنه _ بجوار صيدليه د / اسعد _ بملك / فؤاد ابراهيم موسى

عن مكتب  20201برقم  25255252، قيد فى  1055550555ماله ،   اشرف غازى رمضان غازى  ، تاجر فرد ، رأس -  96

 هندسى ومقاوالت ، بجهة : مركز سوهاج _ عرابه ابودهب _ بجوار الموقف _ ملك / غازى رمضان غازى

عن حظيره  20220برقم  25255213، قيد فى  505550555محمد صديق محمود صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

مان علىع مواشى ، بجهة : ساقلته _ الفراسيه بجوار بنك التنميه واالئتمان الزراعى _ بملك / روحيه عبدالله عثتربيه وبي  

عن  20502برقم  25255224، قيد فى  055550555عبدالحميد رجب عبدالحميد ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

محمد  جهة : المنشاه _ كوم بدار _ بجوار ديوان ال بهادر _ بملك / السيدحظيره تربيه مواشى بغرض ادرار االلبان وبيعها ، ب

 ابوالعز على

عن حظيره تربيه  20552برقم  25255212، قيد فى  055550555سامى جمال حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

ر _ بملك / جمال حسين محمدوبيع مواشى ، بجهة : البلينا_ الحالفى _ بجوار مسجد الفاروق عند ترعه بكا  

عن بيع  20552برقم  25255220، قيد فى  0555550555السيد سالمه ابوالحمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

شارع اسيوط سوهاج _ امام كشك المرور _ بملك / محمد محمود احمد اسماعيل  1اجهزه كهربائيه ، بجهة : المراغه _ عقار رقم   

عن حظيره  20525برقم  25255222، قيد فى  055550555راهيم محمد ابراهيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اب -  101

عالوليد محمود محمد عبد ال \ملك  -بجوار مسجد الفروان  -الجزيره الغربيه  -تربيه و بيع اناث ابقار حلوب ، بجهة : نيده   

عن بيع  20520برقم  25255220، قيد فى  155550555، رأس ماله ،  مصطفى جمال فوزى عطيه  ، تاجر فرد  -  102

 اعالف ورده ، بجهة : مركز سوهاج _ دمنو _ بجوار محطه المياه _ بملك / جمال فوزى عطيه

عن ادوات  20212برقم  25255231، قيد فى  15550555وائل كامل حمدان مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

ة : اخميم _ بجوار مسجد السوق _ شارع القيساريه _ ملك / عال عدلى محمد عبدالرحيممنزليه ، بجه  

عن بقاله ،  20220برقم  25255212، قيد فى  055550555ايمان ابراهيم عبد العال بريقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

اللطيف حسين احمد بجهة : المراغه _ البطاخ _ بجوار مخبز عاطى عيسوى _ بملك / احمد عبد  

عن مكتب  20245برقم  25255252، قيد فى  1555550555عبدالرحمن احمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 مقاوالت ، بجهة : سوهاج _ شارع جميله ابوحريد _ الزهراء بسوهاج _ بملك / طارق عبدالرحيم محمد على

عن  20253برقم  25255215، قيد فى  1555550555اجر فرد ، رأس ماله ،  شدوى عبد الفتاح احمد موسى  ، ت -  106

 صيدليه ، بجهة : المراغه _ برج الفتاح _ شارع النيل _ بملك / عبد الفتاح احمد موسى

عن بيع موبايالت  20512برقم  25255215، قيد فى  35550555محمود ابراهيم احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

 ، بجهة : المراغه _ الغريزات _ شارع السوق بالغريزات _ بملك / عزيزه عابدين محمود مصطفى

عن  20544برقم  25255223، قيد فى  055550555اشرف عبدالشهيد وهبه سرجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

خولىمه _ بملك / منتصر ابوالحمد رشوان الاكسسوارت حريمى ، بجهة : اخميم _ بجوار صيدليه النمر _ شارع الترعه المردو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن بيع حدايد  20551برقم  25255220، قيد فى  355550555اشرف جمال حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

حمدوبويات ، بجهة : مركز سوهاج _ روافع القصير _ شارع الجمهوريه _ بجوار مسجد العمده _ بملك / محمود فتحى صديق م  

عن مطحن  20222برقم  25255252، قيد فى  155550555عبدالستار محمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

حمدغالل ، بجهة : العسيرات _ شارع الشهداء _ بجوار مدرسه الشهداء االبتدائيه واالعداديه _ بملك / شعبان محمود اسماعيل ا  

عن مكتب  20532برقم  25255212، قيد فى  1555550555اجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف حلمى عبد الجواد محمد  ، ت -  111

عيد خيرى عبد الجواد محمد \ملك  -نجوع الصوامعه  -مقاوالت عمومية ، بجهة : الصوامعه شرق   

حظيره  عن 20245برقم  25255254، قيد فى  005550555ناجح عبد الحميد سالمه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

عادل احمد هريدى احمد \ملك  -قريه المستعمره  -تربيه و بيع و تسمين مواشى ، بجهة : الجالويه   

عن بيع فاكهه ،  20224برقم  25255211، قيد فى  055550555بالل خالد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

محمود هيثم خالد احمد \ملك  -بجوار الكوبرى  -بجهة : سفالق   

عن حظيره بيع  24512برقم  25255212، قيد فى  015550555سالمه معصار احمد قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

معصار احمد قاسم \ملك  -بناويط  -مواشى ، بجهة : الترعه المره بجوار بنزينه الدالى   

عن ورشه اصالح  20224برقم  25255213، قيد فى  551555505عالء احمد زايد محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

فوظكاوتش ، بجهة : اخميم _ العيساويه _ نجع الخور _ بجوار مخبز احمد زايد _ العيساويه شرق _ ملك / عونى احمد زايد مح  

عن حظيره  20503برقم  25255224، قيد فى  055550555محمود عبدالعال محمد قبيصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : المراغه _ الوقده _ بجوار مسجد السالم _ بملك /عبدالعال محمد قبيصى السايح

عن بقاله ،  20550برقم  25255212، قيد فى  25550555حسن حمدون سرور عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

المحاسنه والعبادله _ ملك /  عائشه عبدالاله على عبدالنعيمبجهة : اخميم _ الصوامعه شرق _ بجوار مدرسه   

عن حظيره بيع و  20522برقم  25255222، قيد فى  055550555حسام محمود حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

محمود حسن احمد احمد \ملك  -بجوار الوحده الصحيه  -نجع حامد  -تربيه مواشى ، بجهة : سفالق   

عن مكتب  20253برقم  25255235، قيد فى  1055550555حاتم احمد صدقى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

اهيممقاوالت عموميه ، بجهة : المراغه _ الشارع الرئيسى _ بجوار المستشفى _  بنجع عوض _ بملك / احمد صدقى احمد ابر  

عن تصنيع و  2152برقم  25255235، قيد فى  05550555، رأس ماله ،   امير كمال سعد اندراوس بشاى  ، تاجر فرد -  120

شارع حمدى شعراوى متفرع من شارع نور االسالم خلف االستاد 12 -تعبئه و تغليف و توزيع و بيع حلويات ، بجهة : سوهاج 

محمد احمد فؤاد محمد \ملك  -الرياضى   

عن حظيره  20554برقم  25255213، قيد فى  055550555أس ماله ،  عبد النبى العبد محمد احمد  ، تاجر فرد ، ر -  121

مد احمدعلى العبد مح \ملك  -بجوار المسجد الكبير  -قريه الشيخ امبابى  -تربيه و بيع مواشى ، بجهة : البالبيش قبلى   

عن مكتب  12013برقم  52525523، قيد فى  1555550555ضاحي ابراهيم ضاحي ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مقاوالت عموميه ، بجهة : بجوار المستشفى بشارع الجمعيه بالكوله _ مركز اخميم _ بملك / شعبان ابراهيم ضاحى

عن حظيره  20255برقم  25255215، قيد فى  055550555اسالم احمد عبدالاله عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

: ساقلته _ سفالق بجوار الشونه القديمه _ بملك / عبدالناصر الضبع موسىتربيه وبيع مواشى ، بجهة   

عن بقاله و  20515برقم  25255215، قيد فى  155550555محمد شيبه الحمد الديب محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

ب محمودمحمد شيبه الحمد الدي \ملك  -نجع بهادر  -دقيق بالتجزئه ، بجهة : جهينه الشرقيه   

عن حظيره  20532برقم  25255223، قيد فى  055550555احمد جمال راضى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 تربيه و بيع مواشى ، بجهة : ساقلته _ الرياينه بالحاجر _ نجع الهرايده _ ملك /جمال راضى ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مكتب  20505برقم  25255224، قيد فى  1555550555،  يوسف محمود عباس مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  126

 مقاوالت عامه ، بجهة : مركز سوهاج _ البخايته _ نجع طنطاوى _ بجوار مسجد طنطاوى _ بملك / محمود يوسف محمود

يز عن بيع وتجه 20502برقم  25255224، قيد فى  155550555سمير نشات سمير جرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

امام فينوس _ بملك / ابانوب شوقى خليل 10شارع النصر  42ماكوالت ومشروبات ، بجهة : سوهاج _   

عن بيع دقيق ،  20235برقم  25255254، قيد فى  05550555خيره حسين االمير حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

د فتحى طه عبد الجابرخال \ملك  -بجوار مسجد العمده  -قبلى البلد  -بجهة : بناويط   

عن تجهيز وطهى  20223برقم  25255211، قيد فى  125550555جاد محمد خلف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

د وبيع ماكوالت ، بجهة : مركز سوهاج _ قلفاو _ شارع محمد عبدالمجيد _ متفرع من شارع ترعه قلفاو _ ملك / احمد السي

 ابوالمجد محمد

عن مكتب  20221برقم  25255212، قيد فى  1055550555اصر حسن عبد الحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ن -  130

محمد  سالم البربرى \ملك  -نجع عبد المنعم جوده  -شارع الورشه  -مرفت  \مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : بجوار صيدليه د

 سلطان

عن بقاله ،  20222برقم  25255213، قيد فى  155550555فرد ، رأس ماله ،   على زكى عبد الحافظ محمد  ، تاجر -  131

 بجهة : اخميم _ بجوار كنيسه الست دميانه بشارع الست دميانه _ بملك / امل محمود احمد قناوى

عن مكتب  20522برقم  25255212، قيد فى  1555550555يوسف محمد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

محمد  \ك مل -بجوار مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بشارع رشاد بالغياتيه  -استثمار زراعى و مقاوالت عموميه ، بجهة : سوهاج 

 فتحى محمد محمود

عن  20522برقم  25255235، قيد فى  055550555محمد عطيت الله فرغل عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

/عطيت الله  وبيع مواشى ، بجهة : المنشاه _ العمايده الشرقيه _ بجوار مدرسه العمايده االبتدائيه _ بملكحظيره تربيه وتسمين 

 فرغل عبدالرحيم

عن بيع وتربيه  20203برقم  25255252، قيد فى  505550555كريم احمد فوزى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

ك / احمد _ خلف شركه المياه والصرف الصحى من الناحيه البحريه _ نجع ابوشامه _ ملوتسمين المواشى ، بجهة : اخميم _ نيده 

 فوزى على عبدالحافظ

عن مكتب  20242برقم  25255252، قيد فى  1555550555عادل محمود حامد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

ملك / محمود حامد حسنمقاوالت عموميه ، بجهة : اخميم _ الكوله _ بجوار قهوه عنبر _   

عن مشغل  20513برقم  25255212، قيد فى  05550555ايمان خليفه احمد عبد المجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

شارع الصاغه البحرى بجوار طيبه مول بالقيساريه _ سوهاج بملك / حنان محمود سالم 43خياطه ، بجهة : سوهاج _   

عن اكسسوار  20534برقم  25255212، قيد فى  055550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمد لبيب محمد حفنى -  137

عيد السيد عثمان محمود \ملك  -شارع الشهيد محسن ابو دوح  -محمول ، بجهة : الديابات   

عن حظيره  20522برقم  25255224، قيد فى  055550555زايد حسين محمود عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

سفتربيه وبيع مواشى ، بجهة : مركز سوهاج _ القنابره _ شارع المفصل _ اوالد نصير _ بملك / قدرى محمود عبدربه يو  

عن مكتب هندسى  20522برقم  25255215، قيد فى  1555550555هانى احمد محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

احمد محمد محمد \ملك  -ار مسجد الشيخ وهبه بجو -و مقاوالت ، بجهة : بنى هالل   

عن صالون  20524برقم  25255215، قيد فى  355550555عبد الله هالل زكريا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

عبد الرحمن احمد تونى الحضرى \ملك  -شارع الزهراء من المخبز االلى  2 -حالقة ، بجهة : سوهاج   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن معرض  24222برقم  25255212، قيد فى  155550555محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صابرين احمد -  141

حماده محمد احمد عبد اللطيف \ملك  -اوالد خلف  -بيع موبيلييا ، بجهة : بجوار مكتب البريد   

عن  20500برقم  25255224فى  ، قيد 205550555عبد الكريم احمد الوردانى عبد الكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

ياسمين احمد على عبد اللطيف \ملك  -نجع المباردى  -حظيره تربيه و بيع مواشى ، بجهة : روافع القصير   

عن  20554برقم  25255220، قيد فى  1055550555العربى صديق محمود عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

اخميم _ شارع الشرقاوى _ بجوار مسجد العمرى _ بملك / خيريه زغلول عبدالمجيدمكتب مقاوالت عموميه ، بجهة :   

عن  20243برقم  25255250، قيد فى  055550555محمود عبد اللطيف هريدى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

عبد الرحمن هريدى محمد \ملك  -المحامده البحريه  -بجوار مسجد هريدى  -حظيره تربيه و بيع مواشى ، بجهة : المحامده   

عن بقاله  20515برقم  25255212، قيد فى  155550555هناء عبدالجابر عبدالوهاب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 بالتجزئه ، بجهة : ساقلته _ بنى واصل _ بجوار البريد _ بملك / عبدالسالم خلف محمدين

عن صاله  20521برقم  25255215، قيد فى  125550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمان على عبد الجواد حسين   -  146

 العاب جيم ، بجهة : مركز سوهاج _ قلفاو _ شارع هريدى ضيف الله _ خلف معهد العارف _ بملك / ناجح خطاب حسن

عن حظيره  20525برقم  25255222، قيد فى  205550555على القيس ياسين مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

ياسين القيس ياسين مرزوق \ملك  -تربيه و بيع الماشيه ، بجهة : بنى واصل امام صيدليه بنى واصل   

عن مقاوالت  20222برقم  25255225، قيد فى  0555155555عالء محمد طه عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

وليد محمد طه عبد الكريم \ملك  -عموميه مزادات عموميه ، بجهة : بجوار مسجد النور شارع االمام الحسن روافع القصير   

ات عن مزاد 20255برقم  25255215، قيد فى  055550555مصطفى محمود احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 عموميه ، بجهة : ساقلته _ الجالويه _ بجوار مركز شباب الجالويه _ ملك / حمد محمود احمد محمد

عن حظيره  20252برقم  25255211، قيد فى  055550555حاتم ابراهيم محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

كوبرى الشهيد _ ملك / ابراهيم محمد ابراهيمتربيه وبيع مواشى ، بجهة : اخميم _ نيده _ طريق نيده _ شرق   

عن مكتب تسويق  20225برقم  25255212، قيد فى  125550555كريمه خليفه على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 \ملك  -ه يمبجوار المدرسه الثانويه القد -نجوع الصوامعه شرق  -عقارى ) ماعدا التسويق االلكترونى ( ، بجهة : الصوامعه شرق 

 على خلف عبد العزيز ابرهيم

عن مكتب  20222برقم  25255213، قيد فى  1555550555عالء محمد طه عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 توريدات حكوميه ) اجهزه وادوات كهربائيه _ ادوات مكتبيه _ اثاث منزلى _ مهمات مكاتب _ دهانات ومنظفات _ مواد بناء _

ارع االمام تلزمات طبيه _ ادوات كتابيه _ نجف وكريستال ( ، بجهة : مركز سوهاج _ روافع القصير _ بجوار مسجد النور بشمس

 الحسن _ ملك / وليد محمد طه

عن  20552برقم  25255220، قيد فى  05555550555محمد عبدالفضيل على خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

التحرير _ الزهراء _ بسوهاج _ بملك / عالء  5ش _ االمام البهيقى من ش  4نشاءات ، بجهة : سوهاج _ مقاوالت عموميه وا

 الدين حموده محمد زكى

عن سوبر  20522برقم  25255212، قيد فى  05550555على ثابت على عبدالراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

الهريف _ ملك / ثابت على عبدالراضىماركت جمله ، بجهة : اخميم _ نيده _ طريق   

عن بيع مالبس ،  20525برقم  25255235، قيد فى  055550555هاجر رزق السيد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بجهة : المنشاه _ الحريزات _ بجوار دوار ال بلوم _ بالحريزات الشرقيه _ بملك / عادل احمد محمد

عن محل بيع  20252برقم  25255235، قيد فى  055550555يل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسحق سعدى ميرهم خل -  156

 زيوت وقطع غيار سيارات ، بجهة : المنشاه _ الزوك _ غرب موقف الزوك الشرقيه _ بملك / بساده سعدى ميرهم خليل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  20212برقم  25255231قيد فى ،  1555550555عاطف عبدالرحمن عبدالعال على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

ير ( مقموالت عموميه وتوريدات عموميه ) ادوات كهربائيه واجهزه كهربائيه وادوات صحيه وادوات مكتبه )ماعدا ماكينات التصو

ناء د بوقطع غيار سيارات واجهزه انزار حريق وكاميؤات مراقبه ) فيما عدا الكاميرات الالسلكيه واالمن العاامه والحراسه ( وموا

عبدالعال  وتوريد اثاث وتوريد صيانه معدات ( ، بجهة : المنشاه _ الخنانسه_ نجع العواصى الخنانسه شرق _ بملك / عبدالرحمن

 على عبد المغيث

عن حظيره  20514برقم  25255212، قيد فى  055550555عبدالباسط منصور كامل مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

امل مهدىواشى ، بجهة : اخميم _ الكوله _ بجوار مسجد البراء بن عازب بنجع البراهمه بالكوله _ بملك / منصور كتربيه وبيع م  

عن بيع مالبس ،  20535برقم  25255212، قيد فى  015550555محمد قناوى صابر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

خضيرى  د _ بجوار شارع الجالء _ بجزيره شندويل _ بملك / حاتم عبد الحىبجهة : مركز سوهاج _ جزيره شندويل _ قبلى البل

 كمال الدين

عن بيع قطع  20541برقم  25255223، قيد فى  255550555عبدالله ناجح حافظ مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

القبلى _ بملك/ ناجح حافظ مهدى غيار معدات ثقيله مستعمله ، بجهة : المنشاه _ العمايده شرق _ بجوار الكوبرى  

عن بيع  20244برقم  25255250، قيد فى  055550555محمد عبدالعظيم احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 اجهزة كهربائية ، بجهة : مركز سوهاج _ باجا _ بجوار مسجد باجا _ ملك / عبد العظيم احمد عثمان

عن  20225برقم  25255211، قيد فى  055550555حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود محمد عبد اللطيف م -  162

فيق عبد اللطيف محمد تو \ملك  -روافع القصير  -بجوار مسجد الشيخ توفيق  -حظيره تربيه و بيع مواشى ، بجهة : روافع القصير 

 محمد

عن تربيه  20555برقم  25255212، قيد فى  505550555عالء خلف اسماعيل طلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 وتسمين وبيع المواشى ، بجهة : اخميم _ نيده _ شارع الكتره شرق _ امتداد شارع الشهيد _ بملك / محمد احمد متولى

عن بيع  20522برقم  25255220، قيد فى  255550555محمد احمد محمود اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

بجوار الجمعيه الزراعيه _ بملك / محمود محمد محمود اسماعيل 55بجهة : المراغه _ بهتا _ عقار رقم  منظفات ،  

عن حظيره  20520برقم  25255225، قيد فى  055550555انتصار كمال احمد سعد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

كمال  جد ابو حافظ خلف كافتريا جاردنيا نجع فاضل _ بملك /تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اخميم _ جزيره محروس _ امام مس

 احمد سعد الله

عن معرض  20255برقم  25255235، قيد فى  05550555محمود فرغل محمد عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

رغل صالح ف \ملك  -والد العمده شارع اسيوط سوهاج الشرقى ) الشارع الرئيسي ( بجوار مسجد ا -الوميتال ، بجهة : العواميه 

 عبد ربه

عن مكتب  12022برقم  25255231، قيد فى  055550555حسين خليفه رفاعى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

ملك/ خليفه رفاعى محمد مصطفى-تصدير خضروات وفاكهه ، بجهة : اوالد الشيخ شرق بجوار الكوبرى الجديد   

عن حظيره  20222برقم  25255215، قيد فى  055550555سن علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم احمد ح -  168

 تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اخميم _ نيده _ بجوار مكتب البريد _ ملك / بسينه محمود عبدالواحد محمود

عن  20512برقم  52152525، قيد فى  055550555واصف عويضه يوسف عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

ايمن واصف عويضه يوسف \ملك  -نجع الشيخ اسماعيل  -حظيره تربيه و بيع مواشى ، بجهة : الصوامعه شرق   

عن بقاله ، بجهة :  20520برقم  25255215، قيد فى  155550555سحر مهنى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

ملك مهنى احمد على محمد -مدينه ناصر  -عبد الجواد  بجوار مقهى عبد الجابر شارع -سوهاج   

عن حظيره  2252برقم  25255223، قيد فى  055550555هويدا توفيق على محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

محمد توفيق على محمد \ملك  -بلصفوره  -تربيه و بيع مواشى ، بجهة : بجوار المعهد الدينى الثانوى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن محل بيع  20522برقم  25255224، قيد فى  505550555عيد السيد عثمان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 اكسسوار محمول ، بجهة : اخميم _ الديابات _ شارع الشهيد محسن ابودوح _ بملك / مؤمن احمد قاسم ابرهيم

عن مكتب  20555برقم  25255220، قيد فى  5555055515على صادق محمد عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

همقاوالت عموميه ، بجهة : اخميم _ شارع كورنيش النيل الغربى _ امام مسجد عمر بن الخطاب _ بملك / محمود على عبدالال  

مواد عن تجاره  20550برقم  25255220، قيد فى  125550555فوزى على احمد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

شارع التحرير _ تقسيم د / عبد النبى _ بملك /محمود رفعت خليل ابراهيم 13غذائيه جمله ، بجهة : البلينا _   

عن مطعم ، بجهة :  20231برقم  25255254، قيد فى  25550555شعبان على همام محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

هلى _ بملك / محمد على همام محمداخميم _ طريق اخميم سوهاج _ بجوار البنك اال  

عن مكتب نقل  20230برقم  25255254، قيد فى  255550555محمد فيصل محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 سيارات ، بجهة : اخميم _ نجوع الصوامعه شرق _ بجوار مصنع المكرونه _ الصوامعه شرق _ بملك / فيصل محمد عثمان

عن مكتب  23225برقم  25255213، قيد فى  0555550555احمد محمد عبد اللطيف قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

ملك  -( ، بجهة : شارع احباب الرسول من شارع المستشار  2من المجموعه  32و الفقره  12استيراد وتصدير ) ماعدا المجموعه 

محمد عبد اللطيف قاسم يونس \  

عن مصوغات  20555برقم  25255213، قيد فى  255550555ينا جوزيف امين خيله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  178

شارع النهضه بجوار عمر افندى _ برج دوان تاون_ ملك / مينا جوزيف امين خيله 3ذهبيه ، بجهة : سوهاج _ الدور االرضى _   

عن حظيره  20512برقم  25255212، قيد فى  1055550555اله ،  نادر الجندى واقيم هندي  ، تاجر فرد ، رأس م -  179

 تربيه و بيع مواشى ، بجهة : المنشاه _ الزوك _ الزوك الشرقيه _ نجع النجيله _ بملك / الجندى واقيم هندي

يدليه ، عن ص 20523برقم  25255220، قيد فى  25550555احمد مجدالدين محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

 بجهة : مركز سوهاج _ الشيخ مكرم _ شارع المدارس _ غرب البلد _ ملك / محمد انس احمد محمد

عن  20222برقم  25255222، قيد فى  05550555ياسمين احمد عبدالواحد عثمان حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

حمد محمد سالمهوائل ا \ملك  -ابار الوقف  -بقاله ، بجهة : شارع المدارس   

عن حظيره  20522برقم  25255225، قيد فى  505550555محمد فولى احمد فولى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

العزبه والعرب _ شارع الشرقاوى _ بملك / مديحه منصورعبدالحميد منصور -تربيه وبيع مواشى ، بجهة : اخميم   

عن بقاله ، بجهة  20523برقم  25255225، قيد فى  05550555فرد ، رأس ماله ،   محمود احمد معوض تعلب  ، تاجر -  183

 : جهينه _ جهينه الغربيه_ نجع الغول _ بملك / امنيه فرج

عن بيع قطع غيار  20522برقم  25255235، قيد فى  15550555محمد محمود احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

وح صابر هة : سوهاج _ شارع سعيد _نجع ابوشجره _بجوار مديريه التربيه والتعليم _ بملك / ابوالفتدراجات بالتجزئه ، بج

 رضوان

عن خدمات  20212برقم  25255231، قيد فى  155550555بخيته احمد عميره محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

لك / مختار سليمان قبيصى السايحمحمول ، بجهة : المراغه _ الوقده _ بجوار منزل القاضى _ بم  

عن بيع  20202برقم  25255252، قيد فى  055550555رومانى لظمى رمزى عبدالمسيح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 مالبس جاهزه ، بجهة : مركز سوهاج _ الكوامل _ بجزار مسجد رشاد _ الكوامل بحرى _ بملك / لظمى رمزى عبدالمسيح

عن مكتب  20202برقم  25255252، قيد فى  1555550555ود بشرى اسحق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بركات عب -  187

اسحق  مقاوالت عموميه ، بجهة : دار السالم _ اوالد يحيى قبلى _ بجوار كنيسه مارى جرجس _ بنى خالد _ بملك / عبود بشرى

 معوض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مصنع  20225برقم  25255215، قيد فى  155550555 بطرس فوزى مرقص عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  188

_ بملك /  تصنيع مالبس جاهزه ) فيما عدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : اخميم _ شارع العبور متفرع من شارع الصرف الصحى

 جرجس رشدى فاكيوس

عن حظيره  20522برقم  55224252، قيد فى  055550555الوردانى حامد خليل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

محمود حسين محمود خليل \ملك  -تربيه و بيع مواشى ، بجهة : نجع االبنودى بجوار طاحونه السالم   

عن مكتب  20232برقم  25255254، قيد فى  1555550555مالك عيسى عوض عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  190

جمال عبد النور شكرالله معوض \ملك  -مدرسه االجوبيه المشتركه  بجوار -مقاوالت عامة ، بجهة : اوالد حمزه   

عن بيع اقمشه  20242برقم  25255252، قيد فى  155550555سامح ابوالقاسم محمد السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

م فهيمشارع العدل طريق اسيوط سوهاج _ بملك / رامى فضلى نسي 2ومنسوجات ، بجهة : سوهاج _ عقار   

عن حظيره تربيه  20202برقم  25255252، قيد فى  055550555احمد محمد على عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 وبيع مواشى ، بجهة : اخميم _ نيده _ بجوار مسجد ابوعمار _ بملك / محمد على عبدالاله

عن مكتب  20222برقم  25255212، قيد فى  055525555سند فيصل محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

مانفيصل محمد عث \ملك  -خلف مصنع المكرونه  -نجوع الصوامعه شرق  -مقاوالت نقل بالسيارات ، بجهة : الصوامعه شرق   

عن حظيره تربيه  20524برقم  25255220، قيد فى  505550555على محمد على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

لبيع مواشى ، بجهة : ساقلته _ الرياينه بالحاجر _ نجع العوايسه مسجد ال سهل _ بملك / عويس محمد على محمد اسماعيو  

عن مكتب  20250برقم  25255235، قيد فى  1555550555جمال صالح عبد الاله طليب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

جد االخالص _ بنجع ابو عوض _ بملك / احمد محمد صالح عبد الالهمقاوالت عموميه ، بجهة : المراغه _ بجوار مس  

عن بيع اعالف  20212برقم  25255231، قيد فى  155550555سهره ريان محمد ريان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

وعمره عباسورده ، بجهة : المنشاه _ الحريزات _ بجوار مدرسه الحريزات الغربيه االبتدائيه _ ملك / درويش اب  

عن ورشه تصنيع  20232برقم  25255254، قيد فى  055550555مينا توماس خلف عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

موسى لطفى شاكر جرجس \ملك  -بجوار السلخانه  -اخشاب يدويه ، بجهة : شارع الوحده   

عن بقاله  20200برقم  25255252، قيد فى  550555155غاده محمد بدوى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 بالتجزئه ) سوبر ماركت ( ، بجهة : اخميم _ عرب االطاوله _ بجوار مقهى الغول _ بملك / حمدى حافظ عبدالله محمد

ه عن حظيره تربي 20222برقم  25255215، قيد فى  055550555محمد اسماعيل على يسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 وبيع مواشى ، بجهة : اخميم _ نيده _ بجوار صيدليه ابوالحسن _ ملك / محمود اسماعيل على يسن

عن حظيره  20252برقم  25255215، قيد فى  015550555منى محمد عبدالعال عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

لصحيه _ بملك / عطيات محمد عبدالعال عبدالعزيزتربيه وبيع مواشى ، بجهة : المراغه _ اقصاص _ بجوار الوحده ا  

عن تربيه و تسمين  20542برقم  25255223، قيد فى  505550555محمد احمد السيد قريش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

عادل محمد احمد احمد \ملك  -نجع ابو شامه  -و بيع المواشى ، بجهة : نيده   

عن بوفيه  20521برقم  25255224، قيد فى  355550555ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزالدين حسن محمد عبدالال -  202

خيته احمد مشروبات ساخنه ، بجهة : مركز سوهاج _ اوالد عزاز _ نجع القيصان _ بجوار بنزينه اوالد بنى عبيد _ بملك / ورثه ب

 عرفات قاسم

عن بقاله ، بجهة  20525برقم  25255224، قيد فى  055550555 محمد رفعت حسان صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  203

 : ساقلته _ الطوايل _ امام مكتب البريد _ بالطوايل الغربيه _ بملك / رفعت حسان صديق عبدالعال

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تاريخ    21515شنوده منان شكرالله يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

نهائياترك التجاره   

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تاريخ    13202شربات بسطا عيسى عبيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    25414عطيات بخيت فرج عبدالالهوت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

جاره نهائياالسجل  ترك الت  

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    21201عفاف محمد ابراهيم عبد الغفور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 السجل  ترك التجاره نهائيا

شطب تم محو/   25255250، وفى تاريخ    2312حاتم صادق عبد الحميد عبد الرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    25255252، وفى تاريخ    20552عبير على محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 التجاره نهائيا

السجل  ترك تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    15021ثابت وليم عبده حكيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    25525ايهاب عبده نصيف درياس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 ترك التجارة نهائيا

شطب السجل تم محو/   25255252، وفى تاريخ    24522حسن احمد عبدالموجود على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل    25255252، وفى تاريخ    15121عبير محمد عبدالحكيم محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

ترك التجاره نهائيا   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل    25255252، وفى تاريخ    2252ايمن ادوارد صبري رزق الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

ترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل    25255252، وفى تاريخ    10010اميره عبد الاله عبد الله على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    12522عمرو ابو اليزيد عبد الحميد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    20233حنان عبدالنبى احمد احمد مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    15232قيده برقم :  طه عبد الجواد ابو الفتوح محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق   - 15

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    15150رضيه احمد حسنين محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255215، وفى تاريخ    11024،  سبق قيده برقم :  عفاف عبد النعيم حافظ احمد  ،  تاجر فرد    - 17

المذكورة تركت التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    5204ناجي اسماعيل محمد عثمان حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    25041احمد رشاد حمدان حماده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    12222حسام حسن محمد عبد اللطيف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

نهائياالسجل  ترك التجارة   

تم محو/شطب السجل  الغاء    25255211، وفى تاريخ    2512مجده السيد حسن علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 الفرع مع بقاء االصل

تم محو/شطب السجل  الغاء    25255211، وفى تاريخ    2512مجده السيد حسن علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

رع مع بقاء االصلالف  

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    21504رامى عاطف فوزى كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 ترك التجارة نهائيا

تم    25255211، وفى تاريخ    2224محمود صالح ابراهيم على هاشم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

طب السجل  ترك التجاره نهائيامحو/ش  

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    2052صبري لطفي سعيد مقار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    5252عايد زكي عبد المالك بطرس مجلع  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    12120اسراء السيد محمود محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 ترك التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل     13252552، وفى تاريخ    20342محمد نجدى محمد االمير  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    21410ايهاب قديس جبره قديس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212يخ ، وفى تار   21022عبد العال العروس احمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    25255212، وفى تاريخ    25222حامد احمد كامل احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212ى تاريخ ، وف   11540مرزوق عبد الحميد حسب عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    22254اميمه عبد الحميد حسين محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255215، وفى تاريخ    02551مصطفى سعيد على محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    12124مؤمن حامد عبدالعال عبدالمجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    12025قيده برقم :  محمد ابوزاهر عبدالرحمن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق   - 36

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    25255215، وفى تاريخ    11022هدرا حسنى فؤاد مينا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

 التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    12225ق قيده برقم : تهانى صبره صابر احمد  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 38

 ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    10524انشراح عبد القادر محمد عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 39

 السجل  بموجب طلب تاشير تم الغاء التابع مع بقاء االصل

تم    25255215، وفى تاريخ    12512س جرجس شكر الله موسى بدروس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : كيرل   - 40

 محو/شطب السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    22203محمد فاضل عسران احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 41

 ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    1121شريف لطيف خير سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 42

 الغاء التابع مع بقاء االصل

تم    25255212، وفى تاريخ    12323رقيه السيد محمد يوسف عليو يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

ترك التجاره نهائيامحو/شطب السجل    

تم    25255212، وفى تاريخ    12323رقيه السيد محمد يوسف عليو يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

 محو/شطب السجل  ترك التجاره نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

و/شطب السجل  تم مح   25255212، وفى تاريخ    12232والء احمد السيد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 45

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    23255ابتسام عزالين محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 46

 ترك التجارة نهائيا

م محو/شطب السجل  ت   25255212، وفى تاريخ    11221محمد علوي علي السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 47

 ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    13512نعمه هريدى عثمان فرج الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 48

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    5220سناء صادق عالم عبد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 49

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    2523مجدي منان مرعي قديس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

ياترك التجارة نهائ  

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    24512اكرم مندوه العيساوى بالمون  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    15225جرجس ميالد شوقى مجلع  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

تابع مع بقاء االصلالغاء ال  

تم محو/شطب السجل  ترك    25255223، وفى تاريخ    22130ايه محمد احمد فارس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

 التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    22222سحر محمد الصافى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 54

 ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255223، وفى تاريخ    12520كارم عبيد لبيب تاوضروس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 55

ترك التجارة نهائيا   

السجل  تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    12500ابتسام عالء احمد ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

 نرك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    22412امل شمس الدين محمد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 57

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    10531محسن محمد محمد حسين نبه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    25255224، وفى تاريخ    11155احمد فؤاد عثمان احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 59

 التجارة نهائيا

تم محو/شطب    52242525، وفى تاريخ    22311احمد حمدي عبدالراضي بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255220، وفى تاريخ    25415محمود محمد رفاعى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 61

ترك التجاره نهائيا   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل    25255220 ، وفى تاريخ   24542ايمان محمود محمد قمصان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 62

بموجب طلب تاشير تم الغاء التابع مع بقاء االصل   

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    4324اعتدال فوزى ملونه غالى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255222، وفى تاريخ    23402قيده برقم : محمد يوسف خليفه رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبق    - 64

ترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    20222ابراهيم احمد حسن علوان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 65

 ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    2212بق قيده برقم : محمد شلبي محروس سيد  ،  تاجر فرد  ،  س   - 66

 الغاء التابع مع بقاء االصل

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    15200رحاب عبد الروؤف محمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 67

 السجل  ترك التجارة نهائيا

تم    25255222، وفى تاريخ    15422ارم عبد المطلب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : احمد ابو القاسم ابو المك   - 68

 محو/شطب السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255225، وفى تاريخ    12524احمد عبد الحميد عبد الصمد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 69

 السجل  ترك التجارة نهائيا

،  تاجر فرد  ،   2512لسنه  12حازم ايمن عبد الاله ابراهيم محمود القاصر و مشمول بواليه والده بموجب اذن االداره رقم    - 70

تم محو/شطب السجل  ترك التجاره نهائيا   25255225، وفى تاريخ    0255سبق قيده برقم :    

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تاريخ    2232برقم : حسن محمد مصطفي محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده    - 71

 ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255225، وفى تاريخ    251سهير عبده عبد العال اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 72

ترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تاريخ    2232قيده برقم : حسن محمد مصطفي محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق    - 73

 الغاء الرئيسي االخر اللغاء االصل

تم محو/شطب السجل    25255225، وفى تاريخ    24222اشرف عزت سمعان موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 74

ترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    10222جر فرد  ،  سبق قيده برقم : رياض صبرى هابيل سويحه  ،  تا   - 75

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    24320الديب ناصر السيد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 76

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    0222محمد فتحي محمد ابو السعود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 77

ترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    23302ايمن عبد المالك جوده عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 78

اره نهائياالسجل  ترك التج  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل  الغاء    25255231، وفى تاريخ    21205مينا نجدي حليم عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 79

 التابع مع بقاء االصل

تم    25255231، وفى تاريخ    20522ايمن ابو العباس مصطفى عبدالرسول  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 80

/شطب السجل  المذكور ترك التجاره نهائيامحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   20521حافظ عبدالرحيم حافظ على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  205550555له ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   10325ابراهيم قديس سمعان رزق الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   52021رافت ابراهيم عبداللطيف عليو  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   22224ابتسام نفادى عبد السالم سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  215550555يصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ل   

تم تعديل   25255250وفي تاريخ ،   10445عبد الكريم محمد عبد الحق عبد الرحيم عبد الحق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  1055550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   1152،، سبق قيده برقم  عمر صابر محمد عزب  تاجر فرد -  6

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   4532نميري احمد عبد المجيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  055550555عديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   ت   

تم تعديل رأس   25255250وفي تاريخ ،   21221احمد حمدى عبدالرحمن احمد عبدالظاهر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  425550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   20433س  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عماد رافت ثابت اسطفانو -  9

جنيه  305550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   25223سامى احمد على عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  055550555تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ال   

تم تعديل رأس المال ,   25255252وفي تاريخ ،   25231خالف محمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

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

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   12525د ابورحاب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم حماده على رشوان احم -  12

جنيه  405550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وصف  تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ ،   12222احمد حلمى ابراهيم محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   24142وليد حسن حمدان حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   22203براهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم صالح محمد النبوى ا -  15

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل , تم تعديل رأس الما  25255215وفي تاريخ ،   20132ساميه محمد شمس الدين كيالني  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  425550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   20323فراج قاسم عبيد عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   22455ريدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عالء حسن جاد ه -  18

جنيه  455550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وصف تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   20535امل عبدالفتاح عبدالله محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   2213شريف محمد علي محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   21322مود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عبير محمد جاد مح -  21

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   10520محمود رمضان احمد احمد مهران  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

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

تم تعديل رأس المال ,   25255212 وفي تاريخ ،  2420هند علي نبيه محمود عبد المنطلب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  125550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   12221محمد عبد الرحيم محمد يوسف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  505550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   11334رئيسه فواز نور الدين مغربى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213خ ، وفي تاري  2522ايمن اسماعيل محمد عوض  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  35555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   25231خالف محمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   12524مودى بشرى تامر عطا الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   20315طاهر هاللى عبد الحميد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   20420ساره ابو المعارف زكى خليفه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   14122مخلص احمد محمود احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  05550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212في تاريخ ، و  15450احمد فولى احمد فولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  2055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   13520سماره عبد العظيم محمود على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

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

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:    25255215وفي تاريخ ،   2522عال حماد جاد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  0555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215اريخ ، وفي ت  4344محمد جبريل همام خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   4554عصام محمد توفيق ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  5555505551التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   13520سماره عبد العظيم محمود على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215تاريخ ،  وفي  12125شهيره حسين احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   12221ناصر ابراهيم قلدس نصر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

جنيه  215550555،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   12322ناديه النمر محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212تاريخ ،  وفي  11032سعودي عبد اللطيف عمر محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   3221جمال احمد مصطفي احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  55555055525التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   25010على محمد السيد احمد حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212ي تاريخ ، وف  1022حامد محمد احمد عبد اللطيف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   21124محمد حسن محمد فكار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  555055505التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   24222سعد جراد خضر عطا الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال ,   25255223ي تاريخ ، وف  2420هند علي نبيه محمود عبد المنطلب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  47

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   2312هشام فتوح عبد المجيد همام  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

جنيه  1555550555له ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   5424محمد دسوقي محمد رشوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   24232صابر عبد الستار احمد بيومى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  50

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

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   21235حمدى محمود عبد السميع غالب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

م تعديل رأس المال , وصف ت  25255224وفي تاريخ ،   2315محمود سعد محمد علي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   12212احمد عاطف لطفى منازع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  53

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   20011محمد حسن محمد بهنساوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   25213االمورة سعد عبد الحميد بخيت  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

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

تم تعديل رأس   25255220وفي تاريخ ،   23502اسحاق عبد الله ابراهيم ميخائيل بولس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  56

جنيه  5505553555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255220وفي تاريخ ،   13551معتز عدلى كامل سمعان عبد المسيح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  57

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

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   15522هويدا رمضان حسن حسانين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   5204حسن رشاد محمد سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

جنيه  155550555، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   2220محمد سعد محمد مصطفي ادريس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220ي تاريخ ، وف  15255رأفت حسين محمدين غازى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  255550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255222وفي تاريخ ،   0523احمد مصطفي قدري مصطفي الشريف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   4220حمدان فتحى عبد المجيد همام  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  63

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   32122مصطفى محمود بكرى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

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

تم تعديل رأس المال ,   25255225وفي تاريخ ،   21402محمد حشمت عباس سليمان الكبش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

جنيه  1555550555بح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص   

تم تعديل رأس المال ,   25255225وفي تاريخ ،   20523محمد حمدى  احمد عبدالغنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  66

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

تم تعديل رأس المال ,   25255225وفي تاريخ ،   10522برقم  مصطفى فوزى على عبد العزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده -  67

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   20525ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

جنيه  05550555المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   2255انشراح طايع عامر طايع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  69

جنيه  425550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   0252برقم  صبري سعيد احمد طنطاوي  تاجر فرد ،، سبق قيده -  70

جنيه  25550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   5502قاعود محروس شاكر موسي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  0555550555بح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليص   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   23353وليد محمود محمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  05550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   23312برقم  عاطف فضل الكريم محمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده -  73

جنيه  505550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   20252ايرينى جميل عزمى غبرس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  74

جنيه  1555550555ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   21205مينا نجدي حليم عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  75

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   2220 سعد احمد محمود ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم -  76

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   23312عاطف فضل الكريم محمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  77

جنيه  055550555يصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ل   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255254وفي تاريخ  20232مينا توماس خلف عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

موسى لطفى شاكر جرجس \ملك  -بجوار السلخانه  -، شارع الوحده     

م تعديل العنوان , وصف ت 25255254وفي تاريخ  20232مالك عيسى عوض عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

جمال عبد النور شكرالله معوض \ملك  -بجوار مدرسه االجوبيه المشتركه  -الـتأشير:   ، اوالد حمزه   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255254وفي تاريخ  20231شعبان على همام محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

ج _ بجوار البنك االهلى _ بملك / محمد على همام محمد، اخميم _ طريق اخميم سوها     

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  20230محمد فيصل محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

انالـتأشير:   ، اخميم _ نجوع الصوامعه شرق _ بجوار مصنع المكرونه _ الصوامعه شرق _ بملك / فيصل محمد عثم   

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  15232سالمه ابو الحسن مطاوع عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

  وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك / هانى عبدالرؤوف عبدالجيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255254تاريخ وفي  20245ناجح عبد الحميد سالمه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

عادل احمد هريدى احمد \ملك  -قريه المستعمره  -الـتأشير:   ، الجالويه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  20234محمود السيد احمد عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

احمد السيد احمد عبد المجيد عبد النبى \ملك  -الطوايل الغربيه  - نجع المطاوعه -الـتأشير:   ، الطوايل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  20233منصور محمود تمام عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

نصور لفتوح _ بملك / يوسف مالـتأشير:   ، اخميم _ الصوامعه شرق _ نجوع الصوامعه شرق _ نجع هرماس بجوار مدرسه ابوا

  محمود تمام

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  20235خيره حسين االمير حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

خالد فتحى طه عبد الجابر \ملك  -بجوار مسجد العمده  -قبلى البلد  -الـتأشير:   ، بناويط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  20232ابوليله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فاطمه على محمد محمد  -  10

مدالـتأشير:   ، مركز سوهاج _ روافع القصير _ الشارع العمومى  بحرى الوحده المحليه _ بملك / عمرو خلف السنوسى مح  

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  20232رقم    عبدالناصر احمد عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  11

  وصف الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ باجا _ بجوار المقابر _ ملك / رجب السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  5321محمد الديب عبد الموجود عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

ديل العنوان بنفس ذات العين بجعله / شارع السوق بجوار مصنع الثلج _ دار السالمالـتأشير:   ، تع   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  20241ايمن فؤاد ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

ابراهيم موسىالـتأشير:   ، المراغه _ السمارنه _ بجوار صيدليه د / اسعد _ بملك / فؤاد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  20025شرين خلف عبد الاله حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

  الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله / خلف عبدالاله حجازى ) بنفس العنوان (

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  20240 محمود معروف احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

شارع الحريه من شارع الجرجاويه الشرقى _ بسوهاج _ بملك / مصطفى معروف احمد عبدالعال 4الـتأشير:   ، سوهاج _    

وان , وصف تم تعديل العن 25255250وفي تاريخ  20244محمد عبدالعظيم احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

  الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ باجا _ بجوار مسجد باجا _ ملك / عبد العظيم احمد عثمان

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255250وفي تاريخ  20242ايه على محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

محمد احمد شحاته على \ملك  -بجوار مسجد وسط البلد  -، ونينه الشرقيه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان  25255250وفي تاريخ  14253فاطمه الزهراء احمد صفوت هاشم امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

حمد موسى, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع ابوبكر _ بجوار مكتب العمل _ اخميم _ بملك / احمد عبداللطيف م   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  24502ه محمود حسن قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    بخيت -  19

عرابه ابو الدهب بالجبل ) بنفس الملك ( \الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله   

تم تعديل العنوان ,  52502525وفي تاريخ  20243محمود عبد اللطيف هريدى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

عبد الرحمن هريدى محمد \ملك  -المحامده البحريه  -بجوار مسجد هريدى  -وصف الـتأشير:   ، المحامده    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20202احمد محمد على عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

بجوار مسجد ابوعمار _ بملك / محمد على عبدالاله الـتأشير:   ، اخميم _ نيده _   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20242سامح ابوالقاسم محمد السمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

شارع العدل طريق اسيوط سوهاج _ بملك / رامى فضلى نسيم فهيم 2الـتأشير:   ، سوهاج _ عقار     

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  20552طفى محمود حامد عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مص -  23

احد خليفهوصف الـتأشير:   ، ساقلته _ الطوايل _ بجوار المعهد الدينى االزهرى _ الطوايل الغربيه _ بملك / محمود حامد عبد الو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  14222د ،  سبق قيده برقم    خلف محمد رمضان بخيت ، تاجر فر -  24

  الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك / خلف محمد رمضان بخيت ) بذات العين (

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20204فريد محمدين محمد برديس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

أشير:   ، مركز سوهاج _ ادفا _ بجوار مدرسه نجع الجزار _ بملك / سعيده عبدالحكم احمدالـت   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  20203كريم احمد فوزى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

الحافظالبحريه _ نجع ابوشامه _ ملك / احمد فوزى على عبد، اخميم _ نيده _ خلف شركه المياه والصرف الصحى من الناحيه       

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20242عادل محمود حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

 الـتأشير:   ، اخميم _ الكوله _ بجوار قهوه عنبر _ ملك / محمود حامد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20201اشرف غازى رمضان غازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

  الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ عرابه ابودهب _ بجوار الموقف _ ملك / غازى رمضان غازى

وفي تاريخ  20245،  سبق قيده برقم     عبدالرحمن احمد محمود احمد ، تاجر فرد \تعديل االسم التجارى بجعله  -  29

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، سوهاج _ شارع جميله ابوحريد _ الزهراء بسوهاج _ بملك / طارق  25255252

  عبدالرحيم محمد على

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255252وفي تاريخ  20245عبدالرحمن احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

  الـتأشير:   ، سوهاج _ شارع جميله ابوحريد _ الزهراء بسوهاج _ بملك / طارق عبدالرحيم محمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20235عبدالنبى عبدالله سيد عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

ملك / محمود سيد نعمان عامر ) بذات العنوان (الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20242محمود فوزى السمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

  الـتأشير:   ، اخميم _ شارع امتداد ابوالقاسم _ بجوار مخبز المهر _ بملك / اسعد رشاد عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  20205ا ناجح شوقى شاكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مين -  33

ه، سوهاج _ شارع مصنع البصل _ بجوار مزلقان حى غرب _ نجع مطرود بسوهاج _ بملك / احمد السيد ابو العز عبد الل    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  25241،  سبق قيده برقم    محمد على قبيصى عبد الرحيم ، تاجر فرد  -  34

دال احمد الـتأشير:   ، افتتاح نشاط رئيسى اخر عن مطعم بعنوان بجوار مكتب بريد البطاخ _ البطاخ _ المراغه _ بملك / اعت

  عبدالهادى

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20224خليل على محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

على محمود محمد خليل \ملك  -بجوار سوبر ماركت الصغير الوردانى  -الـتأشير:   ، الكوله   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20221احمد محمود عبد الناصر طايع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

منصور محمود عبد الناصر طايع \ملك  -بجوار ملعب العمايده  -ايده الـتأشير:   ، العم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20220خالد محمد محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

العالمحمد رشاد عبد  \ملك  -المدخل القبلى  -بجوار مسجد بيت الجندى  -الـتأشير:   ، الصلعا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  12222جمالت عبدالناصر على عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

 الـتأشير:   ، بجوار مسجد الرحمن _ اوالد خلف _ مركز دار السالم _ بملك / احمد عبدالرحمن احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20202قيده برقم    السيد عطا محمد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق  -  39

  الـتأشير:   ، سوهاج _ شارع اسيوط نجع حمادى _ اعلى البريد _ قلبى الجوازات _ ملك / محمد رشاد محمد يوسف

تم تعديل العنوان ,  22525525وفي تاريخ  20205ممدوح عبد الرحمن جميل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

محسن عبد الرحمن جميل \ملك  -نجع الهرامسه  -وصف الـتأشير:   ، سفالق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20225محمود على محمد هديه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

مد رع نور االسالم ) الترعه المردومه ( ملك / شريف محالـتأشير:   ، اخميم _ عرب االطاوله _ بجوار صيدليه القاضى _ شا

  حلمى عبدالموجود

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  20222جمال محمود محمد الصغير رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

ير رشوانمحمود محمد الصغ \ملك  -بجوار سوبر ماركت محمود عساف  -وصف الـتأشير:   ، الكوله   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20222عبدالستار محمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

احمد الـتأشير:   ، العسيرات _ شارع الشهداء _ بجوار مدرسه الشهداء االبتدائيه واالعداديه _ بملك / شعبان محمود اسماعيل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  25241ى عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد على قبيص -  44

 الـتأشير:   ، بجوار مكتب بريد البطاخ _ البطاخ _ المراغه _ بملك / اعتدال احمد عبدالهادى

تم تعديل العنوان , وصف  25525225وفي تاريخ  20223ياسر كامل السمان سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

  الـتأشير:   ، اخميم _ بحرى كوبرى عبود _ ملك / حمدى عبدالراضى بركات

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  12222جمالت عبدالناصر على عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

كز دار وبيع مواشى _ بعنوان بجوار مسجد الرحمن _ اوالد خلف _ مرالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط تربيه 

  السالم _ بملك / احمد عبدالرحمن احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  4022امام ابراهيم عبد الحفيظ السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

ن ( بجعله بملك / محمود بخيت محمود عبدالالهالـتأشير:   ، تعديل اسم المالك ) بنفس العنوا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  20200غاده محمد بدوى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

  الـتأشير:   ، اخميم _ عرب االطاوله _ بجوار مقهى الغول _ بملك / حمدى حافظ عبدالله محمد

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  20202مى رمزى عبدالمسيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رومانى لظ -  49

 وصف الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ الكوامل _ بجزار مسجد رشاد _ الكوامل بحرى _ بملك / لظمى رمزى عبدالمسيح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  22020بركات عبود بشرى اسحق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

وضالـتأشير:   ، دار السالم _ اوالد يحيى قبلى _ بجوار كنيسه مارى جرجس _ بنى خالد _ بملك / عبود بشرى اسحق مع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20225بطرس فوزى مرقص عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

  الـتأشير:   ، اخميم _ شارع العبور متفرع من شارع الصرف الصحى _ بملك / جرجس رشدى فاكيوس

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20255مصطفى محمود احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

لك / حمد محمود احمد محمدالـتأشير:   ، ساقلته _ الجالويه _ بجوار مركز شباب الجالويه _ م   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20222محمد اسماعيل على يسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

  الـتأشير:   ، اخميم _ نيده _ بجوار صيدليه ابوالحسن _ ملك / محمود اسماعيل على يسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20252رد ،  سبق قيده برقم    منى محمد عبدالعال عبدالعزيز ، تاجر ف -  54

  الـتأشير:   ، المراغه _ اقصاص _ بجوار الوحده الصحيه _ بملك / عطيات محمد عبدالعال عبدالعزيز

عنوان , وصف الـتأشير: تم تعديل ال 25255215وفي تاريخ  21205مينا نجدي حليم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

بجوار المعهد الدينى _ الكشح _ دار السالم _ بملك / نجدى حليم عطيه بقطر 2، تعديل العنوان بجعله / محل رقم      

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20222ابراهيم احمد حسن علوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

_ نيده _ بجوار مكتب البريد _ ملك / بسينه محمود عبدالواحد محمود الـتأشير:   ، اخميم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20254محمد يونس صابر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

صار السنه الـتأشير:   ، سوهاج _ مبنى حضانه اسماء بنت ابوبكر امام نادى الشرطه القبلى _ شارع المعسكر _ بملك / جمعيه ان

  المحمديه

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  25022محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد محمد عز محمود -  58

 الـتأشير:   ،  بجوار المسجد الكبير _ السقريه _ المنشاه _ بملك / محمود رشاد السيد

عديل العنوان , وصف تم ت 25255215وفي تاريخ  25022احمد محمد عز محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

اه _ بملك / الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط / مشغل خياطه _ بعنوان / بجوار المسجد الكبير _ السقريه _ المنش

  محمود رشاد السيد

م تعديل ت 25255215وفي تاريخ  20252عبدالوهاب احمد عنتر عبداللطيف عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

شارع نجيب محفوظ بجوار مديريه الصحه _ مدينه ناصر _ ملك / حامد حماده احمد  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، سوهاج _ 

  عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20251حمدى البدرى محمد عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

حى الحسين حوض الثالثين بحرى مرور سوهاج _ ملك / مايكل اديب لبيب عبيد 2_ الـتأشير:   ، سوهاج    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20253شدوى عبد الفتاح احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

موسى الـتأشير:   ، المراغه _ برج الفتاح _ شارع النيل _ بملك / عبد الفتاح احمد  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255215وفي تاريخ  21205مينا نجدي حليم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

 ، تعديل العنوان بجعله / طريق الخيام بجوار المعهد االزهرى _ الكشح _ دار السالم _ بملك / منصور فخرى عبدالنور  

  جورجيوس

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20250مد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هبه جمال اح -  64

شارع المشهدى بجوار جامع المشهدى _ ملك / مرفت عيسى محمد عيسى 15الـتأشير:   ، اخميم _    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215خ وفي تاري 20255اسالم احمد عبدالاله عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

  الـتأشير:   ، ساقلته _ سفالق بجوار الشونه القديمه _ بملك / عبدالناصر الضبع موسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  11255عبد اللطيف احمد عبد اللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

ك بجعله بملك / محمد احمد عبداللطيف ) بنفس العنوان (وصف الـتأشير:   ، تعديل المل   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  20252السباعى زكى عبدالحميد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

د عبدالالهوصف الـتأشير:   ، اخميم _ الحواويش بحرى _ بجوار مسجد ال هريدى _ بملك / السباعى زكى عبدالحمي   

تم تعديل العنوان  25255211وفي تاريخ  20222عالء عبد الحميد عبد السالم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

بد على ع \ملك  -نجوع الصوامعه شرق  -بجوار مدرسه نجع العمارات  -نجع العمارات  -, وصف الـتأشير:   ، الصوامعه شرق 

م عبد الرحمنالحميد عبد السال  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255211وفي تاريخ  20223جاد محمد خلف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

، مركز سوهاج _ قلفاو _ شارع محمد عبدالمجيد _ متفرع من شارع ترعه قلفاو _ ملك / احمد السيد ابوالمجد محمد     

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255211وفي تاريخ  2512، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مجده السيد حسن علي -  70

اشرف خليفه صديق احمد \ملك  -الطريق السريع  -الحواويش القبليه  -شارع العمده  \، تعديل العنوان بجعله    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255211تاريخ وفي  2512مجده السيد حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

اشرف خليفه صديق احمد \ملك  -الطريق السريع  -الحواويش القبليه  -شارع العمده  \، تعديل العنوان بجعله    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  20224بالل خالد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

هيثم خالد احمد محمود \ملك  -بجوار الكوبرى  -الـتأشير:   ، سفالق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  20225محمود محمد عبد اللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

توفيق عبد اللطيف محمد محمد \ملك  -روافع القصير  -بجوار مسجد الشيخ توفيق  -الـتأشير:   ، روافع القصير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  25215رضيه على اسماعيل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

مروه محمد سالم مصلحى عن  \( ملك  3( مشروع )  11( المنطقه )  5عماره )  -مدينه نصر  \الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان 

نه اجهزة كهربائية الكترونيهصيا  \نشاط   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255211وفي تاريخ  2512مجده السيد حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

 \ملك  -الطريق السريع  -بشارع سوهاج الكوثر بالحواويش القبليه  1عقار رقم  \، تعديل العنوان فى المحل الرئيسي بجعله  

  ابراهيم ذكى حبيب نجيب

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255211وفي تاريخ  2512مجده السيد حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

، الغاء الفرع مع بقاء االصل   

لعنوان , وصف الـتأشير:  تم تعديل ا 25255211وفي تاريخ  2512مجده السيد حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

، الغاء الفرع مع بقاء االصل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  20221محمود ابوالنعمان حمدون احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

نالـتأشير:   ، اخميم _ ابار الوقف _ نجع الشيخ احمد اسماعيل _ بملك / نجات محمود اسماعيل حسني   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  20252حاتم ابراهيم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

  الـتأشير:   ، اخميم _ نيده _ طريق نيده _ شرق كوبرى الشهيد _ ملك / ابراهيم محمد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20225م    كريمه خليفه على السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  80

رهيمعلى خلف عبد العزيز اب \ملك  -بجوار المدرسه الثانويه القديمه  -نجوع الصوامعه شرق  -الـتأشير:   ، الصوامعه شرق    

العنوان , وصف الـتأشير:  تم تعديل 25255212وفي تاريخ  20223جاد محمد خلف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

االمير خلف محمد عبد المجيد \ملك  -سوهاج  -برج سيتى اليت  -بشارع ترعه قلفاو  2، محل رقم     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  20223جاد محمد خلف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

االمير خلف محمد عبد المجيد عن  \ملك  -سوهاج  -برج سيتى اليت  -بشارع ترعه قلفاو  2رقم محل  \، افتتاح فرع بعنوان   

تجهيز و طهى و بيع ماكوالت \نشاط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20222سند فيصل محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

فيصل محمد عثمان \ملك  -خلف مصنع المكرونه  -الصوامعه شرق  نجوع -الـتأشير:   ، الصوامعه شرق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24512سالمه معصار احمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

 \م عن نشاط معصار احمد قاس \ ملك -بناويط  -الترعه المره بجوار بنزينه الدالى  \الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

 حظيره بيع مواشى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24512سالمه معصار احمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

معصار احمد قاسم \ملك  -بناويط  -الـتأشير:   ، الترعه المره بجوار بنزينه الدالى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20222محمد السيد على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

يم على الـتأشير:   ، اخميم _ نجع صفره _ شارع طراد النيل _ بملك / مصطفى محمد عبد العزيز ابراهيم المشنب و احمد ابراه

  عبد العزيز

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  21521محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     حمام شعبان شيخون -  87

ربيه و بيع حظيره ت \عبد الحميد عليان محمد عن نشاط  \ملك  -باجا  -بجوار مسجد االستقامه  \الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان 

  مواشى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  21521سبق قيده برقم      حمام شعبان شيخون محمدين ، تاجر فرد ، -  88

عبد الحميد عليان محمد \ملك  -باجا  -الـتأشير:   ، بجوار مسجد االستقامه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20221ناصر حسن عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

سالم البربرى محمد سلطان \ملك  -نجع عبد المنعم جوده  -شارع الورشه  -مرفت  \ر:   ، بجوار صيدليه دالـتأشي   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20222ياسمين احمد عبدالواحد عثمان حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

المدارس _ بملك / وائل احمد محمد سالمهوصف الـتأشير:   ، اخميم _ ابار الوقف _ شارع    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20225سامح حنفى محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

وفاء على عبد الاله همام \ملك  -نجع العمده  -الـتأشير:   ، الديابات   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20222رد ،  سبق قيده برقم    اسالم عبد الناصر محمود مصطفى ، تاجر ف -  92

احمد ابراهيم محمد محمود \ملك  -بجوار مدرسه المراغمه االبتدائيه و االعداديه  -وصف الـتأشير:   ، اوالد خلف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20220ايمان ابراهيم عبد العال بريقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

 الـتأشير:   ، المراغه _ البطاخ _ بجوار مخبز عاطى عيسوى _ بملك / احمد عبد اللطيف حسين احمد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  14232اندرو ايمن نبيل شوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

صبرى  \ملك  -مدينه ناصر  -شارع العبور الشرقى من شارع الترعه المردومه بجوار صيدليه النمر  \بجعله ، تعديل العنوان   

 خيله جورجى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  21322عبير محمد جاد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

همام كامل محمد همام \ملك  -جد اوالد عليو بنجع الفيما بجوار مس \الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20222جيهان حنفى عبد الرحيم بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

خالد محمد جاد محمد \ملك  -قبلى نادى الشرطه الرياضى  -شارع الشاذلى  -الـتأشير:   ، سوهاج    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20552حمدى محمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

شارع عاطف صدقى متفرع من شارع فجر االسالم _ مدينه ناصر _ بملك / ممدوح السيد محمد محمد  4الـتأشير:   ، سوهاج _ 

  عفيفى

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20551رد ،  سبق قيده برقم    فارس احمد محمود محمد ، تاجر ف -  98

  الـتأشير:   ، ساقلته _ الطوايل الغربيه _ بجوار مسجد الغرايزات _ الطوايل _ بملك / الديب عوض محمد عوض

تم تعديل العنوان , وصف  21325255وفي تاريخ  20554عبد النبى العبد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

على العبد محمد احمد \ملك  -بجوار المسجد الكبير  -قريه الشيخ امبابى  -الـتأشير:   ، البالبيش قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20220محمد صديق محمود صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

الفراسيه بجوار بنك التنميه واالئتمان الزراعى _ بملك / روحيه عبدالله عثمان علىالـتأشير:   ، ساقلته _    

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  24344مصطفى الديب فاضل عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

الديب فاضل عبد المولى \ملك  - المنشاه -العمايده الشرقيه  -وصف الـتأشير:   ، بجوار ديوان ال طرخان   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  12515هانى عبد العليم توفيق خليف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

احمد عبد العليم توفيق \ملك  -الحواويش القبليه  -الـتأشير:   ، بجوار مخبز عبد الفتاح الزهرى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  12515يم توفيق خليف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هانى عبد العل -  103

د العليم توفيق احمد عب \ملك  -الحواويش القبليه  -بجوار مخبز عبد الفتاح الزهرى  \الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

مكتب مقاوالت \عن نشاط    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20223البدرى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف جميل  -  104

يناير _ بملك / مصطفى عبدالكريم جاد على 20شارع الفردوس بجوار مدرسه ثوره  1 -الـتأشير:   ، اخميم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20222على زكى عبد الحافظ محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

 الـتأشير:   ، اخميم _ بجوار كنيسه الست دميانه بشارع الست دميانه _ بملك / امل محمود احمد قناوى

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20225محمد نشات على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

خميم _ نيده _ طريق الهريف _ ملك / احمد نشات علىالـتأشير:   ، ا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20553مروه رزق محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

  الـتأشير:   ، اخميم _ الصوامعه شرق _ نجع الفراغله _ نجوع الصوامعه شرق _ بملك / ايمن محمد الليثى محمود

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  24344مصطفى الديب فاضل عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

ب فاضل الدي \ملك  -المنشاه  -العمايده الشرقيه  -بجوار ديوان ال طرخان  \وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

تربيه و بيع مواشىحظيره  \عبد المولى عن نشاط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20224عالء احمد زايد محفوظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

وظالـتأشير:   ، اخميم _ العيساويه _ نجع الخور _ بجوار مخبز احمد زايد _ العيساويه شرق _ ملك / عونى احمد زايد محف  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  4222راهيم سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عطيه محمد اب -  110

المنطقه االولى عمارات المجاوره الثالثه مدينه  -شارع الحريه مدينه الروق  10 -القاهره الجديده  \الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان 

وتركيبات هندسيهمقاوالت عموميه وتوريدات  \الشروق عن نشاط   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  4222عطيه محمد ابراهيم سعيد السباعي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

المنطقه االولى عمارات المجاوره  -شارع الحريه مدينه الروق  10 -القاهره الجديده  \وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان 

مقاوالت عموميه وتوريدات وتركيبات هندسيه \ه الشروق عن نشاط الثالثه مدين  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  23225احمد محمد عبد اللطيف قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

سم يونس محمد عبد اللطيف قا \ملك  -شارع احباب الرسول من شارع المستشار  \الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

( 2من المجموعه  32و الفقره  12مكتب استيراد وتصدير ) ماعدا المجموعه  \عن نشاط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20422احمد محمد احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

ه يونس هاشم ) بنفس العنوان (الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله / زهير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20555مينا جوزيف امين خيله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

شارع النهضه بجوار عمر افندى _ برج دوان تاون_ ملك / مينا جوزيف امين خيله 3الـتأشير:   ، سوهاج _ الدور االرضى _   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  23225احمد محمد عبد اللطيف قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

محمد عبد اللطيف قاسم يونس \ملك  -الـتأشير:   ، شارع احباب الرسول من شارع المستشار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  20222عالء محمد طه عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

  الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ روافع القصير _ بجوار مسجد النور بشارع االمام الحسن _ ملك / وليد محمد طه

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20514عبدالباسط منصور كامل مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

  وصف الـتأشير:   ،  اخميم _ الكوله _ بجوار مسجد البراء بن عازب بنجع البراهمه بالكوله _ بملك / منصور كامل مهدى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20512نادر الجندى واقيم هندي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

الشرقيه _ نجع النجيله _ بملك / الجندى واقيم هندي الـتأشير:   ، المنشاه _ الزوك _ الزوك  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  20515هناء عبدالجابر عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

  وصف الـتأشير:   ، ساقلته _ بنى واصل _ بجوار البريد _ بملك / عبدالسالم خلف محمدين

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20555خلف اسماعيل طلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عالء  -  120

  الـتأشير:   ، اخميم _ نيده _ شارع الكتره شرق _ امتداد شارع الشهيد _ بملك / محمد احمد متولى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212في تاريخ و 20550حسن حمدون سرور عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

  الـتأشير:   ، اخميم _ الصوامعه شرق _ بجوار مدرسه المحاسنه والعبادله _ ملك /  عائشه عبدالاله على عبدالنعيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20511ياسر احمد محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

لـتأشير:   ، المراغه _ اقصاص _ مدخل اقصاص _ شارع اسيوط سوهاج _ بملك / هانى محمد الجبالىا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20552مجدى راغب على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

محمد راغب على محمدالـتأشير:   ، دار السالم _ اوالد الشيخ _ شارع المداكير _ ملك /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20513ايمان خليفه احمد عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

شارع الصاغه البحرى بجوار طيبه مول بالقيساريه _ سوهاج بملك / حنان محمود سالم 43الـتأشير:   ، سوهاج _   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  14122د احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مخلص احمد محمو -  125

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك / احمد محمود احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20552سامى جمال حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

، البلينا_ الحالفى _ بجوار مسجد الفاروق عند ترعه بكار _ بملك / جمال حسين محمد   الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20512محمود ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

عزيزه عابدين محمود مصطفى الـتأشير:   ، المراغه _ الغريزات _ شارع السوق بالغريزات _ بملك /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20523بدريه السيد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

مهنى احمد على محمد \ملك  -مدينه ناصر  -الـتأشير:   ، سوهاج بجوار مقهى عبد الجابر شارع عبد الجواد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  20515ديب محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد شيبه الحمد ال -  129

محمد شيبه الحمد الديب محمود \ملك  -نجع بهادر  -وصف الـتأشير:   ، جهينه الشرقيه   

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255215وفي تاريخ  20522ممدوح محمود خلف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

محمود خلف محمد بخيت \ملك  -بجوار مكتب بريد المحامده القبليه  -المحامده القبليه  -الـتأشير:   ، المحامده    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  4522طاهر نصر علي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

ن عن حمدى على حسي \بجوار صيدليه احمد خلف ملك  -حوض الزهورات  -شارع الشوادر  \ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان

مكتب مقاوالت عموميه \نشاط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20510عالء جابر عبد الحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

عاصم على محمد عبد الحافظ \ملك  -يما نجع الف -الـتأشير:   ، بجوار مسجد المعز    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20512محمد شحات الزهرى رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

عبد الموجود حسن احمد هاشم \ملك  -نجع على الغفير  -الـتأشير:   ، ابار الملك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  12322اجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناديه النمر محمد احمد ، ت -  134

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك / على حسن حمدون

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  10524انشراح عبد القادر محمد عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

الغاء التابع مع بقاء االصل الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24521نشات السيد خلف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك / محمد الضبع السيد عبد الجيد ) بنفس العنوان (

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20525،  سبق قيده برقم    اسالم محمد على شراقه ، تاجر فرد  -  137

 الـتأشير:   ، المنشاه _ بجولر مسجد ابو اعمر بالعنبريه _ بملك / محمد على شراقه محمد

صف تم تعديل العنوان , و 25255215وفي تاريخ  12221ناصر ابراهيم قلدس نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

بجوار مطحن عزيز بالعزبه و العرب  ) بنفس الملك ( \الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  20512واصف عويضه يوسف عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

واصف عويضه يوسفايمن  \ملك  -نجع الشيخ اسماعيل  -وصف الـتأشير:   ، الصوامعه شرق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20520سحر مهنى احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

ملك مهنى احمد على محمد -مدينه ناصر  -بجوار مقهى عبد الجابر شارع عبد الجواد  -الـتأشير:   ، سوهاج   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  20515تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد شيبه الحمد الديب محمود ،  -  141

حمود عن محمد شيبه الحمد الديب م \ملك  -مركز جهينه  -جهينه الشرقيه  -نجع بهادر  \وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان 

بيع دقيق بالتجزئه \نشاط   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  20515فرد ،  سبق قيده برقم    محمد شيبه الحمد الديب محمود ، تاجر  -  142

محمد شيبه الحمد الديب محمود \ملك  -مركز جهينه  -جهينه الشرقيه  -وصف الـتأشير:   ، نجع بهادر   

وان , وصف تم تعديل العن 25255215وفي تاريخ  20521عمر صابر احمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

واحدالـتأشير:   ، اخميم _ شارع الترعه المردومه خلف مستشفى الجامعه بجوار مسجد الجهاد _ بملك / خلف حماده محمود عبدال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20521ايمان على عبد الجواد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

 الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ قلفاو _ شارع هريدى ضيف الله _ خلف معهد العارف _ بملك / ناجح خطاب حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20522ه برقم    هانى احمد محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  145

احمد محمد محمد \ملك  -بجوار مسجد الشيخ وهبه  -الـتأشير:   ، بنى هالل    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  20524عبد الله هالل زكريا احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

عبد الرحمن احمد تونى الحضرى \ملك  -شارع الزهراء من المخبز االلى  2 -هاج الـتأشير:   ، سو  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  11222احمد محمد محمد حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

بملك / عبد الجواد مزيد ابراهيم موسى شارع نور االسالم بسوهاج _ 2الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / عقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  4522طاهر نصر علي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

حمدى على حسين \بجوار صيدليه احمد خلف ملك  -حوض الزهورات  -الـتأشير:   ، شارع الشوادر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  22245د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد خليفه سيد احم -  149

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / ناحيه اوالد عليو _ مركز البلينا _ بملك / على حمدان احمد محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20050احمد خلف السيد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك / خلف السيد حسانين محمد ) بنفس العنوان (

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20522على ثابت على عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

يف _ ملك / ثابت على عبدالراضىالـتأشير:   ، اخميم _ نيده _ طريق الهر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20532محمد شعبان مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

فى محمودالـتأشير:   ، مركز سوهاج _ روافع القصير _ طريق سوهاج نجع حمادى بجوار الكمين القبلى _ ملك / عبدالنبى مصط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20552احمد بشير على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / امام مدرسه على ابى طالب _ نيده _ مركز اخميم _ بملك / بشير على محمد على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  1121يده برقم    شريف لطيف خير سالمه ، تاجر فرد ،  سبق ق -  154

 الـتأشير:   ، الغاء التابع مع بقاء االصل

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20022محمد احمد عبد العال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

كرى _ بجوار كوبرى فاجلى _ ساقلته _ بملك / بغدادى عبدالخالق بالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع فاوجل   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  20533روحيه خلف الله محمود عبد الحميد مسلسل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

دعلى السيد محم \ملك  -زهر شارع اال -بجوار معهد محمد على مكى االزهرى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، روافع القصير    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20535على محمود محمد دواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

د على ماهرالـتأشير:   ، العسيرات _ الرشايده _ مدخل العسيرات الغربي _ بجوار فيال المستشار رافت عبدالراضى _ ملك احم  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20525السيد محمد احمد حمودى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

  الـتأشير:   ، اخميم _ بحرى كوبرى عبود _ ملك / احالم محمد عبدالاله عساف

م تعديل العنوان , وصف ت 25255212وفي تاريخ  20522يوسف محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

محمد فتحى محمد محمود \ملك  -بجوار مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بشارع رشاد بالغياتيه  -الـتأشير:   ، سوهاج   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  1121شريف لطيف خير سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

نوان بجعله / شارع قبلي النادي البحرى _  بسوهاج _ ملك / جميل فهيم حناالـتأشير:   ، تعديل الع  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20534محمد لبيب محمد حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

عيد السيد عثمان محمود \ملك  -شارع الشهيد محسن ابو دوح  -الـتأشير:   ، الديابات    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20531صفوان خلف مهدى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

حسام خلف مهدى محمد \ملك  -بجوار خزان المياه  -الـتأشير:   ، بنى واصل   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  22525521وفي تاريخ  1121شريف لطيف خير سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / جزيره المنتصر_ مركز المنشاه _ ملك / حماده عبد الحكيم جاد الكريم

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  1121شريف لطيف خير سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

ن بجعله / جزيره المنتصر_ مركز المنشاه _ ملك / حماده عبد الحكيم جاد الكريمالـتأشير:   ، تعديل العنوا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222صابرين احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

 \ن نشاط حماده محمد احمد عبد اللطيف ع \ملك  - اوالد خلف -بجوار مكتب البريد  \الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

 معرض بيع موبيلييا

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20532سومه اسكندر زكى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

ر صديقصديق عم \ملك  -الزوك الشرقيه  -طريق اوالد على  -بجوار الموقف  -الـتأشير:   ، الزوك   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20530محمد احمد عبد العال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

عبد العال احمد عبد العال ابراهيم \ملك  -بجوار مسجد المتولى  -الـتأشير:   ، روافع العيساويه   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  12222،  سبق قيده برقم    فارس حلمى عبد المحسن على ، تاجر فرد  -  168

رفعت حلمى عبد المحسن على ) بنفس العنوان ( \وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك    

 تم تعديل العنوان , 25255212وفي تاريخ  20532اشرف حلمى عبد الجواد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

عيد خيرى عبد الجواد محمد \ملك  -نجوع الصوامعه  -وصف الـتأشير:   ، الصوامعه شرق   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  12250محمد عبد العال بدوى احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

من شارع ترعه باجا الشرقى خلف التدريب المهنى بسوهاج ) شارع اسامه بن زيد  3 \وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

 بنفس الملك  (

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  20535محمد قناوى صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

د الحى شندويل _ بملك / حاتم عبالـتأشير:   ، مركز سوهاج _ جزيره شندويل _ قبلى البلد _ بجوار شارع الجالء _ بجزيره 

 خضيرى كمال الدين

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  24222صابرين احمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

حماده محمد احمد عبد اللطيف \ملك  -اوالد خلف  -الـتأشير:   ، بجوار مكتب البريد    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2252هويدا توفيق على محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

 \محمد عن نشاط  محمد توفيق على \ملك  -بلصفوره  -بجوار المعهد الدينى الثانوى  \الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

 حظيره تربيه و بيع مواشى

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20542محمد احمد السيد قريش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

عادل محمد احمد احمد \ملك  -نجع ابو شامه  -الـتأشير:   ، نيده   

م تعديل العنوان , وصف ت 25255223وفي تاريخ  20541عبدالله ناجح حافظ مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

  الـتأشير:   ، المنشاه _ العمايده شرق _ بجوار الكوبرى القبلى _ بملك/ ناجح حافظ مهدى

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  5424محمد دسوقي محمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

فردان _ عرب االطاوله _ اخميم _ بملك / محمود دسوقي محمد رشوانالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع ال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2312هشام فتوح عبد المجيد همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

امح طاوله _ مركز اخميم _ بملك / سالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجله / شارع الترعه المردومه _ بجوار مول العرب _ عرب اال

  نور عبد الحميد محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2252هويدا توفيق على محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

محمد توفيق على محمد \ملك  -بلصفوره  -الـتأشير:   ، بجوار المعهد الدينى الثانوى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20241م صابر محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عصا -  179

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / بجوار الشيخ العراقى _ البطاخ _ مركز المراغه ) بذات الملك (

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20545طارق رشاد جادالرب عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

مدالـتأشير:   ، ساقلته _ حاجر ابوليله _ بجوار الطريق السريع _ نجع حاجر ابوليله _ بملك / رمضان عبداللطيف اح   

, وصف تم تعديل العنوان  25255223وفي تاريخ  20542عصام محسن جوده احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

مدالـتأشير:   ، مدينه الكوثر _ حي الكوثر _ شارع منخفض التكاليف _ امام سور الفنيه _ بملك / تحيه محسن جوده اح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20543خالد عبدالباسط على محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

هه _ بجوا ر مدرسه الجالويه االبتدائيه _ ملك / بخيت عبدالرحيم عبدالباسط عبداللالـتأشير:   ، ساقلته _ الجالوب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20542حازم احمد ابو المجد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

المجد محمد جابر احمد ابو \ملك  -بجوار مسجد الرحمن  -الـتأشير:   ، العرابه الشرقيه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20505سهام محمد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

سلمى محمد محمد عثمان \ملك  -بجوار مسجد الرحمن  -الـتأشير:   ، االحايوه شرق    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  21521برقم    حمام شعبان شيخون محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  185

  الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك / عبدالصمد عليان محمد )بنفس العنوان(

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20545مديحه كامل عبدربه قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

يم _ بجوار مدرسه الثوره بشارع الفردوس _ بملك / رمضان عبدالكريم عبدالرحمنالـتأشير:   ، اخم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  21521حمام شعبان شيخون محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك / عبدالصمد عليان محمد )بنفس العنوان(

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20501ابانوب جورج شوقى ديمترى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

رج ابانوب جو \ملك  -شارع صديق عبد العال امتداد شارع صابر عبد العزيز من شارع اسيوط سوهاج  -الـتأشير:   ، سوهاج 

 شوقى

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  15225تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جرجس ميالد شوقى مجلع ،  -  189

  الـتأشير:   ، الغاء التابع مع بقاء االصل

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  20542عبد الرحمن على ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

عمر راضى الزهرى \ملك  -خلف مستشفى الجامعه  -وله وصف الـتأشير:   ، عرب االطا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  24222سعد جراد خضر عطا الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

  الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك / جمالت حسين محمد سعد

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  20532،  سبق قيده برقم     احمد جمال راضى ابراهيم ، تاجر فرد -  192

  الـتأشير:   ، ساقلته _ الرياينه بالحاجر _ نجع الهرايده _ ملك /جمال راضى ابراهيم

وصف  تم تعديل العنوان , 25255223وفي تاريخ  20544اشرف عبدالشهيد وهبه سرجه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

  الـتأشير:   ، اخميم _ بجوار صيدليه النمر _ شارع الترعه المردومه _ بملك / منتصر ابوالحمد رشوان الخولى

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  20502عبدالحميد رجب عبدالحميد ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

_ بجوار ديوان ال بهادر _ بملك / السيد محمد ابوالعز على وصف الـتأشير:   ، المنشاه _ كوم بدار  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20505يوسف محمود عباس مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

دالـتأشير:   ، مركز سوهاج _ البخايته _ نجع طنطاوى _ بجوار مسجد طنطاوى _ بملك / محمود يوسف محمو   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20502سمير نشات سمير جرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

امام فينوس _ بملك / ابانوب شوقى خليل 10شارع النصر  42الـتأشير:   ، سوهاج _    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224تاريخ  وفي 20501ابانوب جورج شوقى ديمترى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

عصام صادق حليم \ملك  -شارع السالم من شارع النيل  -الـتأشير:   ، بجوار مركز الشرطه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20502حسيبه هاشم عبدالكريم خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  198

الحواويش القبليه _ طريق الكوثر سوهاج _ نجع يوسف _ بملك / ناصر عبدالجيد محمد مهران الـتأشير:   ، اخميم _   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20524عادل على محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

لك / مصطفى محمود علىالـتأشير:   ، المنشاه _ نجع العنانيه بحرى _ جسر طراد الكوامل _ بم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20522زايد حسين محمود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

  الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ القنابره _ شارع المفصل _ اوالد نصير _ بملك / قدرى محمود عبدربه يوسف

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  5150ي ابو شجره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نجاح غريب سليمان عل -  201

بجوار منزل محمود سيد  -بحوض الثالثين  -شارع خلف مسجد الرحمن  - 1عقار رقم  \وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

حنفى فهمى عبد العاطى عبد الحليم \رشوان ملك   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20504احمد عبد العال محمد قبيصى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

عبد العال محمد قبيصى \ملك  -بالوقده الغربيه   -بجوار مسجد السالم  -الـتأشير:   ، الوقده   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20525   جمال مازن محمد دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  203

شارع الشيخ الشعراوى _ امام مسجد الخالفه _ بملك / سيد محمد دياب عبدالعال 1الـتأشير:   ، سوهاج _   

 تم تعديل العنوان , وصف 25255224وفي تاريخ  20520احمد عبدالحميد عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

بجوار التامينات االجتماعيه _ شارع الفردوس _ بملك / منى محمد على -الـتأشير:   ، اخميم    

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  20502حسن عبدالحميد محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

عزبجوار مسجد الرحمن _ بملك / جيهان عبدالرحمن ابوال -وصف الـتأشير:   ، ساقلته _ سفالق _ شارع جسر طراد النيل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20503محمود عبدالعال محمد قبيصى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

  الـتأشير:   ، المراغه _ الوقده _ بجوار مسجد السالم _ بملك /عبدالعال محمد قبيصى السايح

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20523محمد حمدى  احمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

  الـتأشير:   ، ساقلته _ سفالق _ امام صيدليه انهار _ شارع المجمع _ بملك / احمد رجب امام نمام

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20522   عيد السيد عثمان محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  208

  الـتأشير:   ، اخميم _ الديابات _ شارع الشهيد محسن ابودوح _ بملك / مؤمن احمد قاسم ابرهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20522الوردانى حامد خليل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  209

محمود حسين محمود خليل \ملك  -ير:   ، نجع االبنودى بجوار طاحونه السالم الـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20501ابانوب جورج شوقى ديمترى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

 \شاط عصام صادق حليم عن ن \ملك  -النيل شارع السالم من شارع  -بجوار مركز الشرطه  \الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان 

  صيدليه عامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  12212احمد عاطف لطفى منازع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

عاطف لطفى منازع محمود ) بنفس العنوان ( \الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  20525ان صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد رفعت حس -  212

  الـتأشير:   ، ساقلته _ الطوايل _ امام مكتب البريد _ بالطوايل الغربيه _ بملك / رفعت حسان صديق عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  52120عزالدين حسن محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

رفات قاسمالـتأشير:   ، مركز سوهاج _ اوالد عزاز _ نجع القيصان _ بجوار بنزينه اوالد بنى عبيد _ بملك / ورثه بخيته احمد ع   

تم تعديل العنوان ,  52552242وفي تاريخ  20500عبد الكريم احمد الوردانى عبد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

ياسمين احمد على عبد اللطيف \ملك  -نجع المباردى  -وصف الـتأشير:   ، روافع القصير    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  13551معتز عدلى كامل سمعان عبد المسيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

ملك / احمد جعله / برج مكه طريق سوهاج اخميم _ بجوار مدرسه عرب االطاوله االبتدائيه _ بوصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ب

  عبدالعال شعبان على

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20554العربى صديق محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

بجوار مسجد العمرى _ بملك / خيريه زغلول عبدالمجيدوصف الـتأشير:   ، اخميم _ شارع الشرقاوى _    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20524على محمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

  الـتأشير:   ، ساقلته _ الرياينه بالحاجر _ نجع العوايسه مسجد ال سهل _ بملك / عويس محمد على محمد اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  24542ايمان محمود محمد قمصان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

 الـتأشير:   ، بموجب طلب تاشير تم الغاء التابع مع بقاء االصل

تم تعديل العنوان , وصف  02525522وفي تاريخ  20552محمد عبدالفضيل على خميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

التحرير _ الزهراء _ بسوهاج _ بملك / عالء الدين حموده محمد زكى 5ش _ االمام البهيقى من ش  4الـتأشير:   ، سوهاج _   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20523احمد مجدالدين محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

:   ، مركز سوهاج _ الشيخ مكرم _ شارع المدارس _ غرب البلد _ ملك / محمد انس احمد محمدالـتأشير   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255220وفي تاريخ  20550فوزى على احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  221

ك /محمود رفعت خليل ابراهيمشارع التحرير _ تقسيم د / عبد النبى _ بمل 13، البلينا _      

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20555على صادق محمد عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

  الـتأشير:   ، اخميم _ شارع كورنيش النيل الغربى _ امام مسجد عمر بن الخطاب _ بملك / محمود على عبدالاله

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20522د محمود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احم -  223

بجوار الجمعيه الزراعيه _ بملك / محمود محمد محمود اسماعيل 55الـتأشير:   ، المراغه _ بهتا _ عقار رقم    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  24250م    اسماء محمد جالل عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  224

يدوصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / بجوار مقام الشيخ محمد _ الخالفيه العجوز _ بملك / السيد ابوالحمد الس   

نوان , وصف تم تعديل الع 25255220وفي تاريخ  20525كريم احمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

 الـتأشير:   ، ساقلته_ بجوار عماره االيواء _ شارع الحريه _ بملك / احمد محمد السيد عبدالصمد

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20553مدحت ابراهيم محجوب عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  226

د _ بنجع ال هارون _ بملك / ابراهيم محجوب عبدالحميدوصف الـتأشير:   ، ساقلته _ سفالق _ كوبرى حام   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20552احمد عرفان احمد خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

  الـتأشير:   ، اخميم _ الكوله _ نجع عمران _ بجوار مسجد نجع عمران _ بملك / مؤمن عرفان احمد خلف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20552احمد مؤمن عبدالمنعم عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

  الـتأشير:   ، سوهاج _ شارع القيساريه بجوار ممر ابوالليل _ بملك / مؤمن عبدالمنعم عثمان

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  20555  احمد حسين يوسف عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  229

 وصف الـتأشير:   ، دار السالم _ اوالد يحيى بحرى _ شارع طراد النيل _ بملك / خالد احمد حلمى ثابت

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20521سهير صابر محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

، ساقلته _ الجالويه _ طريق البحر _ بجوار المدرسه االبتدائيه _ بملك / درغام محمد عبدالفضيل الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  5204حسن رشاد محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

( بمنطقه المصانع _ بمدينه سوهاج الجديده _ بملك / جهاز مدينه سوهاج 102الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / قطعه ارض )

  الجديده

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20520ه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى جمال فوزى عطي -  232

  الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ دمنو _ بجوار محطه المياه _ بملك / جمال فوزى عطيه

, وصف  تم تعديل العنوان 25255220وفي تاريخ  20551اشرف جمال حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

دالـتأشير:   ، مركز سوهاج _ روافع القصير _ شارع الجمهوريه _ بجوار مسجد العمده _ بملك / محمود فتحى صديق محم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20552السيد سالمه ابوالحمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  234

شارع اسيوط سوهاج _ امام كشك المرور _ بملك / محمد محمود احمد اسماعيل  1رقم  الـتأشير:   ، المراغه _ عقار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  20522هند هاشم عبدالرحيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  235

رشدى محمود الـتأشير:   ، اخميم _ عرب االطاوله _ امام مطعم الصديقان _ بملك / محمد   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20222ياسمين احمد عبدالواحد عثمان حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

بقاله \وائل احمد محمد سالمه  عن نشاط  \ملك  -ابار الوقف  -شارع المدارس  \وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20525مد ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم مح -  237

وليد محمود محمد عبد العال \ملك  -بجوار مسجد الفروان  -الجزيره الغربيه  -وصف الـتأشير:   ، نيده   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  24223 مصطفى محمد خلف الدسوقى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  238

مصطفى محمد خلف الدسوقى محمود \ملك  -نجع الخلوه  -( مدخل ) ب( عمارات نجع الخلوه  1وصف الـتأشير:   ، عماره رقم )    

وان , وصف تم تعديل العن 25255222وفي تاريخ  20522باسم رافت راشد السقطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  239

ببس راشد السقطى راشد \ملك  -بجوار الشئون االجتماعيه  -الـتأشير:   ، شارع الحريه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20522عمرو عاصم كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  240

عاصم كامل محمود محمود \ملك  -بجوار مسجد السالم  -الـتأشير:   ، ابار الملك    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  24223مصطفى محمد خلف الدسوقى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

مصطفى محمد  \ملك  -نجع الخلوه  -( مدخل ) ب( عمارات نجع الخلوه  1عماره رقم )  \وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان 

بيع زيوت سيارات \حمود عن نشاط خلف الدسوقى م  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  2212محمد شلبي محروس سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  242

 الـتأشير:   ، الغاء التابع مع بقاء االصل

تم تعديل العنوان ,  25255222ي تاريخ وف 21125عبدالله جاد الرب اسماعيل ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  243

 وصف الـتأشير:   ، ساقلته _ الرياينه بالحاجر _ بجوار مسجد الساحه _ بملك / حسن شحاته خلف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  20522حسام محمود حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

محمود حسن احمد احمد \ملك  -بجوار الوحده الصحيه  -امد نجع ح -الـتأشير:   ، سفالق    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  21125عبدالله جاد الرب اسماعيل ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

اقلته _ اينه الحاجر _ مركز سوصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع عن نشاط / صيدليه عامه _ بعنوان / بجوار مسجد الساحه _ الري

 بملك / حسن شحات خلف

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  4220حمدان فتحى عبد المجيد همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  246

حميد سامح نور عبد ال \ملك  -عرب االطاوله  -بجوار مول العرب بشارع الترعه المردومه  \الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

  محمد

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  10442حماد محروص جادالكريم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  247

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / البلينا _ نجع او ستيت _ اوالد عليو _ بملك / حمدى عبد الاله احمد

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  20222د عبدالواحد عثمان حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ياسمين احم -  248

وائل احمد محمد سالمه \ملك  -ابار الوقف  -وصف الـتأشير:   ،  شارع المدارس   

تم تعديل العنوان , وصف  22525522وفي تاريخ  20525على القيس ياسين مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

ياسين القيس ياسين مرزوق \ملك  -الـتأشير:   ، بنى واصل امام صيدليه بنى واصل   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  10442حماد محروص جاد الكريم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

ا _ نجع او ستيت _ اوالد عليو _ بملك / حمدى عبد الاله احمدوصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / البلين  

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  20321عفيفى عبد المجيد احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

يف عبدالقادر عبد لينا _ بملك / عبداللطالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / طريق الدميانيه _ شارع الطابونه _ برخيل _ مركز الب

  اللطيف

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  20222عالء محمد طه عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  252

وليد محمد طه عبد الكريم \ملك  -الـتأشير:   ، بجوار مسجد النور شارع االمام الحسن روافع القصير   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  20522محمد فولى احمد فولى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

العزبه والعرب _ شارع الشرقاوى _ بملك / مديحه منصورعبدالحميد منصور -الـتأشير:   ، اخميم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  32052محمود احمد معوض تعلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

  الـتأشير:   ، جهينه _ جهينه الغربيه_ نجع الغول _ بملك / امنيه فرج

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  1552اشرف حسن عز الدين الجالس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  255

يه د / محمد شاط / حظيره تربيه وبيع مواشى _ بعنوان / الزوك الغربيه _ بجوار صيدلالـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر عن ن

  جبريل _ مركز المنشاه _ بملك/ عاطف عاشور محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  20520انتصار كمال احمد سعد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  256

للهميم _ جزيره محروس _ امام مسجد ابو حافظ خلف كافتريا جاردنيا نجع فاضل _ بملك / كمال احمد سعد االـتأشير:   ، اخ    

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  4532جوزيف ثروت متري اندراوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  257

ثروت مترى اندراوس \ملك  -التحرير بسوهاج شارع الصفا المتفرع من شارع  -الـتأشير:   ، سوهاج   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  20524احمد عبداللطيف محمد مزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  258

ين زايدالـتأشير:   ، مركز سوهاج _ المحامده _ بجوار المدرسه االبتدائيه _ المحامده البحريه _ بملك / طه ابراهيم حس   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  1552اشرف حسن عز الدين الجالس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

 الـتأشير:   ، الزوك الغربيه _ بجوار صيدليه د / محمد جبريل _ مركز المنشاه _ بملك/ عاطف عاشور محمد حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  20222عالء محمد طه عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  260

مد طه عبد وليد مح \ملك  -بجوار مسجد النور شارع االمام الحسن روافع القصير  \الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

ه مزادات عموميهمقاوالت عمومي \الكريم عن نشاط   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  4532جوزيف ثروت متري اندراوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

 \ملك  -اج شارع الصفا المتفرع من شارع التحرير بسوه -سوهاج  \صيدلية عامة بعنوان  \الـتأشير:   ، افتتاح فرع عن نشاط

 ثروت مترى اندراوس

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  12013ضاحي ابراهيم ضاحي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  262

 وصف الـتأشير:   ، بجوار المستشفى بشارع الجمعيه بالكوله _ مركز اخميم _ بملك / شعبان ابراهيم ضاحى

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  12230ه برقم    مروه فكرى العيسوى محيلب ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  263

شارع سليمان اباظه _  3الـتأشير:   ، افتتاح فرع جديد محافظه اخرى عن نشاط / توريدات حكوميه _ بعنوان / الدوراالرضى 

  الظاهر

تم تعديل العنوان , وصف  25255235خ وفي تاري 2152امير كمال سعد اندراوس بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  264

 -شارع حمدى شعراوى متفرع من شارع نور االسالم خلف االستاد الرياضى  12 \الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر بعنوان 

تصنيع و تعبئه و تغليف و توزيع و بيع حلويات \محمد احمد فؤاد محمد عن نشاط  \ملك   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255235وفي تاريخ  2423ر فرد ،  سبق قيده برقم    فالح نصري حلقه يسي ، تاج -  265

يم، تعديل العنوان بجعله / شارع الجمهوريه متفرع من شارع الجالء _ مركز المراغه _ بملك / فريال نصحى فهمى ابراه     

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  15325محمد احمد على ورك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  266

مود احمد الـتأشير:   ، تعديل العنوان النشاط بجعله / بجوار مجمع المدارس _ اوالد يحيى الحاجر _ مركز دار السالم _ بملك / مح

  على احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20522مايكل سعيد بخيت عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  267

( النصر _ بملك / مينا يسرى تامرنصرالله10شارع اسامه بن زيد من شارع ) 2الـتأشير:   ، سوهاج _    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20251على احمد سلمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  268

احمد سلمان محمد سلمان \ملك  -ع العرب الكوامل قبلى الـتأشير:   ، بجوار مسجد العرب نج   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20252ايمان حسن على بريقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

 الـتأشير:   ، المراغه _ بجوار مسجد احمد عبد الرحمن _ بهتا _ بملك / احمد محمد ابو ضيف احمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20215ديحه خلف لبيب قديس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    م -  270

خلف لبيب قديس عبد المسيح \ملك  -الـتأشير:   ، نجوع مازن بجوار كنيسه مارجرجس نجوع مازن شرق   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  20522 محمد عطيت الله فرغل عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  271

رحيموصف الـتأشير:   ، المنشاه _ العمايده الشرقيه _ بجوار مدرسه العمايده االبتدائيه _ بملك /عطيت الله فرغل عبدال   

العنوان , وصف تم تعديل  25255235وفي تاريخ  2152امير كمال سعد اندراوس بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  272

محمد احمد فؤاد  \ملك  -شارع حمدى شعراوى متفرع من شارع نور االسالم خلف االستاد الرياضى 12 -الـتأشير:   ، سوهاج 

 محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20253حاتم احمد صدقى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  273

_ الشارع الرئيسى _ بجوار المستشفى _  بنجع عوض _ بملك / احمد صدقى احمد ابراهيم الـتأشير:   ، المراغه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20255محمد احمد محمد بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

احمد محمد بكرى ابو دهب \ملك  -اوالد الشيخ  -الـتأشير:   ، الزاره   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  12323محمد احمد نصر منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  275

  الـتأشير:   ، الغاء التابع مع بقاء االصل

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20255محمود فرغل محمد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  276

عبد ربه صالح فرغل \ملك  -شارع اسيوط سوهاج الشرقى ) الشارع الرئيسي ( بجوار مسجد اوالد العمده  -ـتأشير:   ، العواميه ال  

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  21532اشرف محمد عبدالجليل عبدربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  277

كز بجعله / نجع مامن _ بجوار مدرسه نجع مامن االبتدائيه _ نجوع الصوامعه شرق _ مر وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان

 اخميم _ بملك /على محمد موسى ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20254خضيرى محمد خضيرى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  278

الهادى _ بنجع ابوعوض _ بملك / محمد خضيرى على سليمان الـتأشير:   ، المراغه _ بجوار مسجد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20252حسن على على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  279

  الـتأشير:   ، المنشاه _ الزاره _ اوالد الشيخ عزب الزاره _ بملك / محمد حسن على احمد

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  20252عبد العال عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد على -  280

سحر احمد عثمان \ \ملك  -بجوار كوبرى ابار الوقف القديم  -وصف الـتأشير:   ، ابار الوقف    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235 وفي تاريخ 20525هاجر رزق السيد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  281

  الـتأشير:   ، المنشاه _ الحريزات _ بجوار دوار ال بلوم _ بالحريزات الشرقيه _ بملك / عادل احمد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20252اسحق سعدى ميرهم خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  282

نشاه _ الزوك _ غرب موقف الزوك الشرقيه _ بملك / بساده سعدى ميرهم خليلالـتأشير:   ، الم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20522محمد محمود احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  283

وانبملك / ابوالفتوح صابر رضالـتأشير:   ، سوهاج _ شارع سعيد _نجع ابوشجره _بجوار مديريه التربيه والتعليم _    

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  12013ضاحي ابراهيم ضاحي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  284

الجمعيه  وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط / مكتب مقاوالت عموميه _ بعنوان / بجوار المستشفى بشارع

مركز اخميم _ بملك / شعبان ابراهيم ضاحىبالكوله _   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  20250جمال صالح عبد الاله طليب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

 الـتأشير:   ، المراغه _ بجوار مسجد االخالص _ بنجع ابو عوض _ بملك / احمد محمد صالح عبد الاله

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20212ان محمد ريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سهره ري -  286

  الـتأشير:   ، المنشاه _ الحريزات _ بجوار مدرسه الحريزات الغربيه االبتدائيه _ ملك / درويش ابوعمره عباس

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20221حسين خليفه رفاعى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  287

الكوبرى  بعنوان / اوالد الشيخ شرق بجوار-الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط / مكتب تصدير خضروات وفاكهه 

ملك/ خليفه رفاعى محمد مصطفى-الجديد    

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  23312   عاطف فضل الكريم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  288

ىخليفه رفاعى محمد مصطف \ملك  -اوالد الشيخ شرق  -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله /امام الكوبرى الجديد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20212بخيته احمد عميره محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

  الـتأشير:   ، المراغه _ الوقده _ بجوار منزل القاضى _ بملك / مختار سليمان قبيصى السايح

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  20212م    عاطف عبدالرحمن عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  290

ثوصف الـتأشير:   ، المنشاه _ الخنانسه_ نجع العواصى الخنانسه شرق _ بملك / عبدالرحمن عبدالعال على عبد المغي   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لعنوان , تم تعديل ا 25255231وفي تاريخ  23312عاطف فضل الكريم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  291

ىخليفه رفاعى محمد مصطف \ملك  -اوالد الشيخ شرق  -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله /امام الكوبرى الجديد   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  12022حسين خليفه رفاعى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  292

ملك/ خليفه رفاعى محمد مصطفى-جوار الكوبرى الجديد الـتأشير:   ، اوالد الشيخ شرق ب  

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  20213محمود سعد عبدالمولى رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  293

بدالمولىوصف الـتأشير:   ، العسيرات _ اوالد حمزه _ نجع موسى حمد _ جزيره اوالد حمزه _ بملك / منال عبدالناصر ع   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  23312عاطف فضل الكريم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  294

_ بملك /  وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / بجوار المدرسه االعداديه _ طريق المدافن _ اوالد الشيخ _ مركز دار السالم

 محمد حسن حميد

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20211عنتر مشوادى سعد شريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  295

 الـتأشير:   ، المنشاه _ بجوار كوبرى الكوامل قبلى _ بملك / فراج مشوادى سعد شريف

تم تعديل العنوان , وصف  25255231 وفي تاريخ 21205مينا نجدي حليم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  296

  الـتأشير:   ، الغاء التابع مع بقاء االصل

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20215نور حمدى عبدالظاهر مزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  297

احمد محمد _ طريق اخميم سوهاج _ ملك / هويدا محمود 1الـتأشير:   ، اخميم _ عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20212وائل كامل حمدان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  298

  الـتأشير:   ، اخميم _ بجوار مسجد السوق _ شارع القيساريه _ ملك / عال عدلى محمد عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  23353بق قيده برقم    وليد محمود محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  س -  299

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / نيده _ طريق نجع ابوشامه بالقرب من مسجد النجع _ مركز اخميم

ان , وصف تم تعديل العنو 25255231وفي تاريخ  20214الحسن على محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  300

  الـتأشير:   ، مركز سوهاج _ الشيخ مكرم _ بجوار مسجد الشيخ مكرم _ بملك / راشد محمد عبداللطيف

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  20210مصطفى ناصر عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  301

مسجد السالم _ بملك / ناصرعبدالحميد حسن يوسفوصف الـتأشير:   ، اخميم _ طريق الطواحين _ بجوار    

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , 25255254وفي تاريخ  15232سالمه ابو الحسن مطاوع عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

حظيره تربيه وبيع مواشىوصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله /   

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  2222عماد احمد محمد فاضل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / تجاره مواد بناء

تم تعديل النشاط , وصف 52502525وفي تاريخ  4532نميري احمد عبد المجيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

( 2من المجموعه  32والفقره  12التأشير:  تعديل النشاط بجعله / مكتب استيراد وتصدير ) ما عدا المجموعه   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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تم تعديل النشاط , وصف 25255250وفي تاريخ  15202رافت ابراهيم عبداللطيف عليو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

سجاد ومفروشات ) على نفس ذات العين ( \بجعله  التأشير:  تعديل النشاط  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255250وفي تاريخ  12245محمد احمد السيد المندوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

( 2من المجموعه  32و الفقره  12مكتب استيراد و تصدير ) ماعدا المجموعه  \تعديل النشاط بجعله   

تم تعديل النشاط , وصف 25255250وفي تاريخ  20222ماد الدين محمد حسين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ع -  6

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / حظيره تربيه وبيع مواشى ) على نفس ذات العنوان (

تم تعديل النشاط , وصف 25255250ريخ وفي تا 12533محمود فرغل ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

لتوريدات مكتب مزادات و مناقصات و توريدات ) مواد بناء ( وخدمات مروريه و التجاره العامه و ا \التأشير:  تعديل النشاط بجعله 

النترنتات االعموميه و مستلزمات المرور و فحص المركبات باستخدام الكمبيوتر و االجهزه ) بنفس ذات العين ( فيما عدا خدم  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  20230محمد فيصل محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاوالت نقل بالسيارات

ديل النشاط , وصف التأشير:  تم تع25255252وفي تاريخ  12214على محمود محمد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 تعديل النشاط بجعله / بيع قطع غيار موتوسيكل وتروسيكل وتوك توك ) بنفس العين (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  21205مينا نجدي حليم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 تعديل النشاط بجعله / تشكيل وتجهيز معادن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  21202محمد على قاسم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 تعديل النشاط بجعله / تجاره فراخ

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  21205مينا نجدي حليم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

ديل النشاط بجعله / تجاره قطع غيار واكسسوار جرارات زراعيهتع  

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  22203صالح محمد النبوى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255215وفي تاريخ  12222احمد حلمى ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

تعديل النشاط بجعله / معرض سيارات   

  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:25255211وفي تاريخ  2512مجده السيد حسن علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

بيع قطع غيار موتوسيكالت \تعديل النشاط بجعله   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  1224منال صادق احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات ( و خردوات  \تعديل النشاط بجعله   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  21322ر فرد ،  سبق قيده برقم   عبير محمد جاد محمود ، تاج -  17

حظيره تربيه و بيع مواشى  \تعديل النشاط بجعله   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  2420هند علي نبيه محمود عبد المنطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

حظيره تربيه و بيع مواشى \لنشاط بجعله التأشير:  تعديل ا  

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  24122احمد عبدالهادى سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله /مكتب مقاوالت نقل سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  24342   اسامه امين مصطفى ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  20

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله ) حظيره تربيه وبيع مواشى (
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  13520سماره عبد العظيم محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / بيع دقيق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  12322ناديه النمر محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 حظيره تربيه و بيع مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  2302مفدي بطرس عطيه ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

بيع دقيق بالتجزئه \النشاط بجعله التأشير:  تعديل   

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  2252هويدا توفيق على محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات ( \التأشير:  تعديل النشاط بجعله   

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  24222ه برقم   سعد جراد خضر عطا الله ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  25

 التأشير:  حظيره تربيه وبيع مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  2312هشام فتوح عبد المجيد همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / بيع اجهزه كهربائيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255224وفي تاريخ  2022ابت سليم عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   خلف ث -  27

تعديل النشاط بجعله / بيع اسمنت   

تم تعديل النشاط , 25255224وفي تاريخ  4553محمد محمود جاد الرب محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

ائيه _ اضافه نشاط على نفس العين / توريدات عموميه ) مستلزمات طبيه واجهزه طبيه وادوات واجهزه كهرب  وصف التأشير:

 ومعدات ثقليه وخفيفه (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255224وفي تاريخ  12212احمد عاطف لطفى منازع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

ب مقاوالت نقل بالسياراتمكت \تعديل النشاط بجعله    

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255220وفي تاريخ  12333محمود احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 تعديل النشاط بجعله / بقاله بالجمله و التجزئه

تم تعديل النشاط , وصف 25255220ي تاريخ وف 5242عبد المولي حامد عطيه عبد المولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / بيع دقيق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255220وفي تاريخ  5204حسن رشاد محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 تعديل النشاط بجعله / مصنع صيانه واصالح سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 25255220وفي تاريخ  13155الحمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد ناصر ابو  -  33

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / بيع اكسسوار واجهزه محمول

تم تعديل النشاط , 25255220وفي تاريخ  13551معتز عدلى كامل سمعان عبد المسيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

التأشير:  تعديل النشاط بجعله / بيع ادوات صحيهوصف   

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  4220حمدان فتحى عبد المجيد همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

اجهزه كهربائيه \التأشير:  تعديل النشاط بجعله   

تم تعديل النشاط , وصف 25255225وفي تاريخ  20321برقم   عفيفى عبد المجيد احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  36

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / تجاره مواد غذائيه ) سوبر ماركت (

تم تعديل النشاط , وصف 25255225وفي تاريخ  20523محمد حمدى  احمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

ظيره تربيه وبيع مواشى حالبالتأشير:  تعديل النشاط بجعله / ح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255235وفي تاريخ  2255انشراح طايع عامر طايع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 تعديل النشاط بجعله / بيع دقيق

ديل النشاط , وصف التأشير:  تم تع25255235وفي تاريخ  2255انشراح طايع عامر طايع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 تعديل النشاط بجعله / بيع بقاله بالتجزئه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255235وفي تاريخ  2423فالح نصري حلقه يسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 تعديل النشاط بجعله / بيع دقيق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255235وفي تاريخ  12323برقم   محمد احمد نصر منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  41

تعديل النشاط بجعله / بيع دقيق   

تم تعديل النشاط , وصف 25255235وفي تاريخ  12230مروه فكرى العيسوى محيلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

تبيه التأشير:  تعديل النشاط بجعله /توريدات حكوميه ) ادوات صحيه وكهربائيه ومستلزمات طبيه ماعدا االدويه وادوات مك

اطفال وورقيات وقطع غيلر سيارات واكسسوارات ومواد غذائيه (ومدرسيه وادوات تجميل ومواد بناء والعاب   

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  23312عاطف فضل الكريم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله /  تجاره مواد غذائيه بالجمله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255231وفي تاريخ  20231ر فرد ،  سبق قيده برقم   وليد محمد فرغل عثمان ، تاج -  44

 تعديل النشاط بجعله /  مكتب مقاوالت نقل بالسيارات

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  0252صبري سعيد احمد طنطاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

بجلعه / مقهى عامالتأشير:  تعديل النشاط   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255231وفي تاريخ  2500عاطف احمد البدري احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

تعديل النشاط بجعله /بيع دقيق   

شاط , وصف تم تعديل الن25255231وفي تاريخ  23353وليد محمود محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / حظيره تربيه وبيع ابقار اناث حلوب

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  23312عاطف فضل الكريم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / حظيره تربيه وبيع مواشى


