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 ، بقالة عن 23451 برقم 20210117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد سعيد صفاء -  1

 حسن محمد امين محمد/ بملك -العباسية -امبو كوم:  بجهة

 تربيه عن 23340 برقم 20210104 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوزيد عويس وليد -  2

 احمد ابوزيد عويس/ بملك - غرب الشراونه -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 23324 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد كرار سيد مصطفى -  3

 ،(  والدولى الداخلى البرى النقل جهازتنظيم من الالزمه التراخيص على الحصول بعد)  مصريين عمال نقل مكتب عن

 محمد الوهاب عبد بسطاوى/  ملك - المستشفى خلف - ادفو:  بجهة

 23403 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل سليمان محمد محمد تامر -  4

 محمد محمد هانى/ بملك  1شارع -الديوان -النوبة نصر:  بجهة ، غذائية مواد وتوريدات عمومية مقاوالت عن

 عن 23428 برقم 20210113 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران محمد عباس محمود -  5

 عمران محمد عباس محمد/  بملك  الطوناب حصايا - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23417 برقم 20210113 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسين السعيد محمد اسماء -  6

 سليمان محمد احمد محمد/ بملك - غرب السباعية قنان -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23557 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب عبدالنعيم عطيتو احمد -  7

 محمد ادم محمد جمعة/ بملك  للتعدين النصر شركة بجوار - غرب السباعية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 تربية عن 23677 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حسين كمليا -  8

 محمد ادريس محمود حسين/ بملك غرب الرغامه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23561 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد العاطى عبد حنان -  9

 السيد احمد مصطفى محمد/  بملك  المعمارية بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، العجين من حلوى مصنع

 عن 23555 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الرازق عبد على محمد -  10

 البدرات عزبة - غرب السباعية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23656 برقم 20210127 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفى محمود محمد -  11

 محمود مصطفى محمود مصطفى/ بملك - قبلى الشراونة -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23657 برقم 20210127 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جمعه عبدالعاطى محمد -  12

 احمد رمضان طه/  بملك  الشماخيه - بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23465 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد احمد محمد -  13

 متولى النبى عبد حامد/ بملك الشرفا -بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23347 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين  ابراهيم سرى احمد -  14

 ابراهيم سرى احمد محمد/  بملك - 20 شارع - العالقى قرية - النوبة نصر:  بجهة ، الغذائية المواد وضغط وتغليف تعبئة

 عن 23347 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين  ابراهيم سرى احمد -  15

 2021 لسنه 54 برقم مودع النوبة نصر بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، الغذائية المواد وضغط وتغليف تعبئة

 عن 23489 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس فوزى عدلى مينا -  16

 جاد بطرس فوزى عدلى/  بملك الصحى الصرف محطه االصالح - امبو كوم:  بجهة ، يدوى نجاره ورشه

 عن 23602 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائيل سامى ميخائيل سامى -  17

 روفائيل سامى ميخائيل/  بملك - 100 رقم التحريرعقار ابطال شارع - دراو:  بجهة ، ورش واالت كهربائية ادوات

 23604 برقم 20210125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عيسى الدين بدر سيد -  18

 - الطلبه سكن بجوار - شرق الشيمه نجع - قبلى الريش ابو - اسوان:  بجهة ، زراعيه غذائيه مواد وتغليف تعبئه عن

 عيسى الدين بدر ابراهيم/  بملك

 عن 23621 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس اسكندر  عيسى جاد -  19

  المدينة - اسوان:  بجهة ، والبطاريات واالطارات والكهرباء اليدوى والعدد الورش ولوازم والصاج الحديد تجارة

 جرجس اسكندر عيسى/  بملك - القديمه الصناعيه

 مالبس عن 23441 مبرق 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر حسان احمد فايزه -  20

 قاسم عبدالراضى عبدالناصر/ بملك  قرقر جهين شارع االحمدية -اسوان:  بجهة ،(  العسكريه المالبس ماعدا) جاهزة
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 بيع عن 23394 برقم 20210110 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد نبيل -  21

 احمد محمد حسين ربيع/  بملك  المحطه شرق - ادفو:  بجهة ، بارد ومشروبات جافه سندوتشات

 عن 23334 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض فهيم سمير جرجس -  22

 معوض فهيم سمير/ ملك - الرحمه شارع - هارون الشيخ - كيما مدخل -اسوان:  بجهة ، ومشمعات نظافه ادوات

 عن 23349 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على يسن العباس ابو كريمه -  23

 خليل جابر احمد/  بملك - سالم صالح شارع - امبو كوم:  بجهة ، واقمشة تريكو مشغل ورشة

 عن 4025 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس ايوب فخرى بيتر -  24

 فخرى وبيتر صليب نصيف بولس/  ملك - القديمه الصناعية المدينه - اسوان:  بجهة ، السيارات غيار قطع لبيع مخزن

 ايوب

 عن 4025 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس ايوب فخرى بيتر -  25

 2015 لسنه 1353 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، السيارات غيار قطع لبيع مخزن

 عن 23371 برقم 20210105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سليمان احمد كلثوم ام -  26

 محمود عثمان محمد خالد/ بملك منيحه -امبو كوم:  بجهة ، بقاله

 عن 23407 برقم 20210112 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم صديق محمد مرفت -  27

 شمروخ محمود صديق كمال/ بملك(  3)رقم محل التعاونيات - المحمودية -اسوان:  بجهة ، موبيليا ورشة

 23346 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالراضى احمد عبير -  28

 عطيه محمد اشرف/ بملك  الكروم نجع -دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 ورشه عن 23357 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بركه سعيد احمد -  29

 احمد عبدالسالم هيثم/ بملك  العدوه -ادفو:  بجهة ،(  االزمه التراخيص على الحصول بعد)  ذهب وشيشن سبك

 23367 برقم 20210105 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المجد ابو المعارف ابو جابر -  30

 على دوح ابو ركابى/  ملك - ناجى ابو سبيل - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23370 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنبل ضوى اشرف كلحى -  31

 احمد الرازق عبد على/  بملك - حجازة قرية - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23385 برقم 20210106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد العال عبد محمد -  32

 محمد الكريم عبد احمد صابرين/  بملك - النصر عزبة النزل - ادفو:  بجهة ، متكاملة مقاوالت مكتب عن

 بيع عن 23390 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم الطيب مهلل حنان -  33

 حسن غانم الطيب مهلل/بملك دومارية شرق الكلح -ادفو:  بجهة ، مفروشات

 عن 18032 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسين خميس احمد -  34

 احمد حسين خميس/ بملك(  2 رقم محل)  الشماخية- بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، جملة بقالة

 عن 18032 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسين خميس احمد -  35

 2019لسنه 6071 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، جملة بقالة

 تربية عن 23456 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عيد حسن على -  36

 احمد معوض عيد حسن/ بملك - قبلى العتمور -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 بيع عن 23526 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حسن بكرى اشرف -  37

 احمد حسن الدين صالح حسن/ بملك   الباقر الدين صالح شارع -النوبة نصر:  بجهة ، وبويات بناء مواد

 عن 23541 برقم 20210121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا نجيب حليم جرجس مايكل -  38

 نجيب حليم رومانى رامى/  بملك - حداد ابو شارع - ادفو:  بجهة ،(  العسكرية المالبس ماعدا)  جاهزة مالبس

 تربية عن 23500 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حسن كرم -  39

 على محمد حسن/  بملك - الكبيره الغابه - دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23503 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقتاح العزيز عبد فؤاد محمد -  40

 مسجد امام التحرير ابطال شارع132 - اسوان:  بجهة ،(  العمالة وتوريد واالنترنت الكمبيوتر ماعدا)  عمومية توريدات

 درويش على حسن فاطمة/  بملك - الجيش

 عن 23546 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين مقبل ابراهيم رجب -  41

 حسنين مقبل احمد الحسن/ بملك - المياة مرشح امام -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23525 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالدايم مهلل وليد -  42

 احمد الدايم عبد مهلل/ بملك  الشمايخه بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 23348 برقم 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود عابدين اشرف -  43

 هللا حسب عبدالستار فتحى/ بملك -امبو كوم وادى ارض - الورشه تقسيم -امبو كوم:  بجهة ، جمله الغذائيه المواد تجاره

 عن 23326 برقم 20210103 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابوزيد محمد ابوزيد -  44

 حسن زيد ابو محمد/ بملك الفؤاديه عزبه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23350 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الاله عبد احمد مصطفى -  45

 محمود احمد محمود ابراهيم/ بملك   الضرايب ماموريه مبنى خلف الدماس بركه -اسوان:  بجهة ، المتكاملة مقاوالت

 بيع عن 23414 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الياس البير يوسف سعاد -  46

 الياس البير يوسف/  بملك - معروف عزبة شرق - ادفو:  بجهة ، منزلية ادوات

 عن 23372 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد الناصر عبد -  47

 على احمد على/  ملك - 34 عقار- الحجر كسر - اسوان:  بجهة ، وفالفل وفول كافيتريا

 تربيه عن 23388 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خير محمد جابر لمياء -  48

 محمد جابر عادل/ ملك - العباسيه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 23389 برقم 20210106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان بخيت مسعود محمد -  49

 رمضان بخيت مسعود محمد/  بملك - الريش ابو - دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23436 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد مرسى محمود محمد -  50

 سيد الصعيدى االمين حسن/  بملك الزراعى اسوان مصر شارع فارس - امبو كوم:  بجهة ، وتفريغ شحن مكتب

 عن 23440 برقم 20210114 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد حسانين محمد -  51

 احمد حسنين حسن/  ملك 11 شارع - الريفى السيل - اسوان:  بجهة ، بقالة

 عن 23518 برقم 20210120 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راهيماب محمود متولى كريمة -  52

 حسين احمد ضوى عبده/ بملك  التوفيقية عزبة - العباسيو -امبو كوم:  بجهة ، بقالة

 تربيه عن 23522 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جمعه محمد سيد -  53

 محمد احمد حجاج سعاد/ بملك - البيارة -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23372 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد عبدالناصر -  54

 على احمد على/ بملك  محمد الشيخ شارع - هارون الشيخ -اسوان:  بجهة ، متكاملة مقاوالت

 عن 23372 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد عبدالناصر -  55

 107 برقم مودع وفالفل وفول كافيتريا  بنشاط اسوان بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، متكاملة مقاوالت

 عن 23671 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبدربه محمد -  56

 محمد محمود عبدربه/  بملك 2 خريط - النوبة نصر:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23684 برقم 20210131 فى قيد ، 510000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحات محمد على عرفه -  57

 شحات محمد احمد رجب/ بملك النجاجره -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 تربية عن 23569 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد بهاء اشرف -  58

 محمد محمد مصطفى يس/ بملك العباسية -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23574 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عيسى محمد محمود -  59

 عبدهللا عامر عيسى محمد/ بملك بحرى المنشية -امبو كوم:  بجهة ، محمول وبيع اكسسوار تجارة

 23550 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه الظاهر عبد انور الظاهر عبد -  60

 طه الظاهر عبد انور/  بملك  االيمان قرية - الصعايدة وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 23576 برقم 20210124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد محروس الحافظ عبد -  61

 عوض جابر مصطفى/  ملك - العطوانى قريه - ادفو:  بجهة ، سيارات دوكو بيع عن

 عن 23631 برقم 20210126 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد احمد محمد -  62

 احمد محمد احمد/  بملك النجاجرة امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشي تربية

 عن 23619 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رمضان عبده محمود -  63

 رمضان عبده مصطفى/ بملك الشمايخه بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23650 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برباوى حسين شغبى حجاجى -  64

 معوض برباوى حسين شغبى/  بملك  غرب السباعيه - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23462 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود محمد محمود -  65

 النجار احمد محمود محمد/  بملك - فارس - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تربية عن 23464 برقم 20210118 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد على طه محمود -  66

 هللا عبد على طه محمد/  بملك - المعمارية بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 تربية عن 23477 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى سيد موسى ايمن -  67

 رفاعى سيد موسى/ بملك -شرق الرغامة -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 23505 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد اللطيف عبد محمد رضا -  68

 المنعم عبد على عفيفى سالم/ بملك هيكل نجع -بحري البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23598 برقم 20210125 فى قيد ، 71000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم احمد عبده زينب -  69

 صابرين عبدالصبور عبدهللا/ بملك   ابوراوى شارع - الجديدة المنشية -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23615 برقم 20210126 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السايح الدين تاج مديحه -  70

 سعد ربيع عرفه/ بملك -قبلى الخور -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23381 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدهللا محمد ابوالحجاج -  71

 ابوالحجاج يوسف عبدالغنى/ بملك - البحرية االصالح -امبو كوم:  بجهة ، االالبان لبيع مواشى تربيه

 23447 برقم 20210114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدالدين الدين علم بدرى يسن -  72

 الدين علم بدرى شعبان/ بملك   ابراهيم عزيز مدرسة خلف - الجديد السيل -اسوان:  بجهة ، اسماك تجارة عن

 بيع عن 23397 برقم 20210111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امام محمد سناء -  73

 - زغلول سعد شارع - اسوان:  بجهة ،(  والبشره بالشعر العنايه منتجات - بخور - حنه - عطور)  سودانيه منتجات

 عليان محمد احمد/  ملك  بالممر عليان عماره

 6972 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان فيوس  عبدالحفيظ محمد -  74

 احمد عبدالرحيم بركات/ بملك عابد شوقى مدرسه بجوار الريفى السيل -اسوان:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 6972 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان يوسف  عبدالحفيظ محمد -  75

 2016 لسنة 2352برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23331 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاجى محمد فهمى مصطفى -  76

 حجاجى محمد فهمى/  بملك المنصورية - دراو:  بجهة ، توك توك غيار قطع

 بيع عن 23366 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امام همام الستار عبد -  77

 محمود محمد حسين صباح/بملك  الجيش مول امام -اسوان:  بجهة ، وبارده شاخنه ومشروبات جافة سندوتشات

 عن 23353 برقم 20210104 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالوهاب عبدالحكم احمد -  78

 على عبدالوهاب عبدالحكم/ بملك  الكفور -امبو كوم:  بجهة ، بقالة

 عن 23369 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جامع مصطفى جامع -  79

 شاطر قناوى محمد خالد/  بملك - العباسية -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حجاجى عبدالحفيظ عالء -  80

 حسن محمد احمد محمود/  بملك القارة غرب الكلح - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23383

 عن 23425 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد ابراهيم عفاف -  81

 محمد حسن محمد اسماء/  بملك  للحلويات جالكسى شارع - الزهور حى - امبو كوم:  بجهة ، يدوية نجارة ورشة

 عن 23432 برقم 20210114 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو محمد محمود سيد -  82

 محمد محمود احمد/  ملك - الرحماب - قبلى الرمادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23543 برقم 20210121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ربه عبد محمد رضوان -  83

 صالح هشام/  بملك  القاضى رافت عيادة امام فريد عباس شارع - اسوان:  بجهة ، مذبوحة ودواجن وطيور بيض بيع

 قناوى

 عن 23520 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر حامد محمود هللا حمدنا -  84

 عمر حامد محمود حامد/ بملك  بحرى الشراونه -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23665 برقم 20210131 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عطا عياد بركات -  85

 ايوب الرب جاد عبدهللا/ بملك - مكى السيل -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 برقم 20210127 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم ابراهيم عبدالسالم محمد -  86

 عبدالرحيم ابراهيم محمود/ بملك - مقار كوبرى منطقة -ادفو:  بجهة ، حدادة ورشة عن 23637



 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 23644 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد بسطاوى فتحى -  87

 رزيقى عبدالعال محمد/  بملك  العاص بن عمرو قرية - الصعايدة وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 اسماعيل

 عن 23474 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد امين فتحى طه -  88

 ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك - بحرى 7 - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23471 برقم 20210118 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل طاهر عبدالفتاح محمد -  89

 عبدالراضى حسن مصطفى حسن/ بملك  ماهر احمد شارع - اسوان:  بجهة ، شعبيه ماكوالت مطعم عن

 عن 23501 برقم 20210119 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى رأفت شاذلى -  90

 معوض محمد جابر نجاة/ بملك  البناء مواد سوق -الجديدة الصناعية المدينة -اسوان:  بجهة ، سيارات صيانة مركز

 عن 23502 برقم 20210119 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائيل جندى كيرلس ناصر -  91

 كريم لبيب نعيم/ بملك  لبيب نعيم عماره -اطلس -اسوان:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا) جاهزه مالبس

 عن 23509 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طافش احمد بدرى مصطفى -  92

 السيد نجار جمعة مصطفى/ بملك  الشرفا بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23515 برقم 20210120 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم محمد عبدالنبى منى -  93

 قناوى محمد مصطفى/بملك- هيكل-بحرى البصيليه:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23377 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضى طلب مصطفى احمد -  94

 حسن محمد طارق/ ملك - 166 عقار - المدينه مجلس شارع -ادفو:  بجهة ، التصوير ماكينات وصيانه بيع

 23439 برقم 20210114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى جادالرب موسى عبدالحميد -  95

 مرسى عبدالواحد عبدالملك/ بملك السلسه -امبو كوم:  بجهة ، سيارات كماليات عن

 عن 23368 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يسن عبدالحميد احمد -  96

 يسن جمعه ربيع/ بملك قبلى بنبان -دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 تربية عن 23396 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد محمد  محمد -  97

 على احمد محمد حمزه/  بملك - بحرى العتمور - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23344 برقم 20210104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مكي ربيع مصطفي -  98

 حسن محمد مكي ربيع/م الشطب -دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشي تربيه

 عن 23422 برقم 20210113 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مغربى حسن حمدى -  99

 ابوزيد حامد برعى حسن/  بملك  االيمان الصعايده وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23463 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد هللا حمدنا محمد -  100

 مغربى االمير ابوالمجد/  بملك- الفاروق عمارة بجوار هارون الشيخ - اسوان:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 23527 برقم 20210120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الطيب محمد البدرى محمد -  101

 محمود محمد سلوى/ ملك(   1 رقم 28) عقار احمد قرشى شارع -اسوان:  بجهة ، كافتريا عن

 23539 برقم 20210121 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محروس ابراهيم معوض ارزيق -  102

 ابراهيم حنا نظير/  ملك - الخوى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23558 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد ابوالعال الهام -  103

 محمد على جابر جالل/ بملك بحرى البصيلية قنان -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23511 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عبده عبدالحافظ -  104

 احمد محمد عبده ابراهيم/ بملك  العكارمية -بحرى الرمادى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23455 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد نعيم يوسف بيشوى -  105

 خليل غطاس مفيد/ بملك الغربى باالسكان بالل شارع -امبو كوم:  بجهة ، واثاث اخشاب تصنيع ورشة

 عن 23670 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحات على عامر عمر -  106

 عثمان حفنى محمد احمد/ بملك شرق الرغامه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد يسن الدين نور محمد حسين -  107

 احمد حسين عثمان محمد/ بملك   السبعين حوض - الرقبة -دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن 23672

 عن 23570 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد متولى محمد فاطمه -  108

 فرحان ابراهيم محمد/  ملك - الفرن عزبه - كيما - اسوان:  بجهة ، نجاره ورشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تربيه عن 23634 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه حسين جابر احمد -  109

 طه جابر حسين مصطفى/ بملك  الشماخيه - بحرى البصيليه -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23643 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر احمد جمعه عادل -  110

 سرور محمد مهلل صفيه/  بملك  العاص بن عمرو قريه الصعايده وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23659 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا نورى سليمان نوال -  111

 محمد سمباج حسن حمدى/ بملك  نصرالنوبة -النوبة نصر:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا)جاهزة مالبس

 عن 23458 برقم 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسيف قالده رشدى ماجد -  112

 راغب زكى جمال/ بملك -العطاياب - ادفو:  بجهة ، والهدايا الخردوات تجارة

 23467 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم عبدالغفور ربيع سيد -  113

 عبدالباسط محمد محمود/  بملك  الطويسة - الحصايا - دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23494 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى طه مصطفى احمد -  114

 عيسى محمد عبدالقادر/ بملك -قبلى الرديسيه -ادفو:  بجهة ، زراعية ومخصبات اسمده

 عن 23506 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على ابراهيم محمد -  115

 على محمد على ابراهيم/ بملك  المويسات نجع -قبلى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23588 برقم 20210124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرشى السالم عبد الزهراء فاطمه -  116

 - اسوان:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد والنترنت والحراسة االمن عدا فيما)  المهارات تنميه عن

 لبيب فايز ايمان/  بملك - الصحى التامين

 برقم 20210124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن صادق محمد عبدالرحمن -  117

 محمد عبدالحارس ابوالحسن/ ملك - الحروبه - المنشيه -امبو كوم:  بجهة ، بقالة عن 23584

 عن 23594 برقم 20210125 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم مصطفى عادل -  118

 على ابراهيم مصطفى/  ملك - اللديد - بحرى الحجز - ادفو:  بجهة ، كهربائيه واجهزه مفروشات

 23603 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين بكرى هللا عبد محمد -  119

 خليل محمود محمد يوسف/  بملك - قبلى السبيل - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23607 برقم 20210125 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد سيفين رفعت جرجس -  120

 راشد رشدى مديحة/  بملك  الطحان محل بجوار - المحمودية مطلع - اسوان:  بجهة ، ماركت سوبر

 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالودود اسماعيل الصغير حسين -  121

 عبدالودود اسماعيل الصغير/ بملك شرق العالى السد -اسوان:  بجهة ، كافتيريا عن 23674

 23564 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفنى عبدالعظيم محمود اسراء -  122

 حى -امبو كوم:  بجهة ، كهربائية اجهزة وصيانة(  العمالة وتوريد واالنترنت الكمبيوتر ماعدا)  عمومية توريدات عن

 محمد عادل محسن/ بملك - السبعين

 عن 23568 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد حسن اشرف -  123

 محمد احمد حسن خالد/ بملك - الحرية قرية-امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23575 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباسط بدرى ابوالقاسم احمد -  124

 عبدالباسط حسن محمد/ ملك - المويسات حاجر -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 برقم 20210127 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالرازق االمير محمد احمد -  125

 عبدالرازق االمير محمد عبدهللا/  بملك  القنان بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23636

 احمد

 عن 23641 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم همام محمد حسن -  126

 محمد عمران محمد/  ملك - المنصوريه - دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23478 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس صبحى سمير ايليا -  127

 بدير توفيق ميشيل/  بملك - المطحن - امبو كوم:  بجهة ، بقالة

 23490 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد النعيم عبد صالح -  128

 محمد عطيتو عبده محمد/  بملك الجديده المنشيه - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23589 برقم 20210124 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى سليمان رجب تقادم -  129

 سعيد ابراهيم/ بملك الترعه غرب مستبعد االيمان قريه 8حوش الصعايده وادى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 يوسف ابراهيم



 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

 23612 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطيب محمد شاذلى احمد سيد -  130

 محمود خليل هاشم/ ملك - مستجد العتمور -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23609 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود االمين عيسى ايمان -  131

 محمود درويش احمد/ بملك 1 شقه ا 22عمارة- الجزيرة عمارات - اسوان:  بجهة ، طبية اجهزه صيانه

 عن 23435 برقم 20210114 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس مجلع سعدهللا سامح -  132

 عبدالسيد منصور مجدى/ بملك - السايح نجع -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23015 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد ماهر -  133

 اسماعيل على احمد رقية/ بملك - البلد الرغامة -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23015 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد ماهر -  134

 2020 لسنه 7498 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23354 برقم 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد بشير عبدالراضى بشير -  135

 حامد بشير عبدالراضى/ بملك بحرى الرمادى -ادفو:  بجهة ، بلدى مخبز عن

 عن 23358 برقم 20210105 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد الريس هللا عبد -  136

 محمود محمد الهرم محمد/ بملك  بالرش الرى -الرديسية وادى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 برقم 20210111 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالرازق الحميد عبد ايمان -  137

 وسعيد الرحيم عبد السيد ادم/  بملك- القنان - بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23400

 عبدالرحمن السيد

 23408 برقم 20210112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد عباس العابدين زين -  138

 عيسى سليمان جمال سليمان/ بملك  1 رقم محل عبدالناصر جمال شارع - النوبة نصر:  بجهة ، مطعم عن

 عن 23411 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خرص محمود الليثى حجاج -  139

 خرص ابو محمود الضيفى حميدة/  بملك - ثانى اسوان شرطة قسم خلف - عواضة خور - اسوان:  بجهة ، بقالة

 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولى عبد الرحمن عبد خالد محمد -  140

 الدسوقى ابراهيم احمد/  بملك  الجديدة الصناعية المدينة - الجديدة الصداقة - اسوان:  بجهة ، ميكانيكا ورشة عن 23364

 عن 23387 برقم 20210106 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد احمد محمد ممدوح -  141

 احمد محمد عمرو/  ملك - حجازه - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23418 برقم 20210113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد يعقوب ياسر -  142

 بملكه  ابريم قرية - النوبه نصر مركز -النوبة نصر:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 عن 23519 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو عبيد محمد صالح -  143

 مصطفى محمد يوسف احمد/ بملك الهنا دار - قبلى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 22846 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالوهاب على رجب -  144

 على عبدالوهاب على هللا عوض/بملك- الزوايديه- بحرى البصيليه:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات عامه مقاوالت

 عن 22846 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالوهاب على رجب -  145

 مودع-االلبان لبيع مواشى تربية/بنشاط-ادفو/بناحية- رئيسى محل له:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات عامه مقاوالت

 (7205)برقم

 عن 23536 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد مهلل محمود سيد -  146

 حسن محمد امير حسن/  بملك  الكرنك - غرب الكلح - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 11773 برقم 20210119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم نجار محمد -  147

 محمد النبى عبد غالب بدرية/  بملك - الشريف امين ضاحية - اطلس - اسوان:  بجهة ، اوى تيك

 عن 11773 برقم 20210119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم نجار محمد -  148

 2018 لسنه 1447 برقم مودع اسوان بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، اوى تيك

 23507 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس الفتاح عبد  محفوظ -  149

 متولى الحافظ عبد افراح/  بملك - الشئون شارع - ادفو:  بجهة ، بقالة عن

 23552 برقم 20210121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد يوسف الخضرى حوريه -  150

 عبدهللا عليان احمد يوسف/ بملك - وعافية توماس -النوبه نصر:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23562 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على كامل عبدالفتاح احمد -  151

 طايع عبدهللا محمد/ بملك  الطيران عماير 5 عقاررقم- السيل -اسوان:  بجهة ، افرنجى مخبز



 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 23666 برقم 20210131 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سيد محمود سيد -  152

 مسعود محمود بشير محمود/ بملك -غرب كشتمنة -النوبة نصر:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23683 برقم 20210131 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد عبد سالم امير -  153

/  ملك - المسجد بجوار - السلسله - امبو كوم:  بجهة ، الخراطه ادوات كافه وتوريد وتصنيع ولحام خراطه ورشه عن

 احمد محمد خالد

 عن 23624 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق امين مجلع مارى -  154

 خليل صالح رمضان بملك الصالح برج المستشفى شارع:  بجهة ،(  االدوية ماعدا)  طبية مستلزمات

 عن 23446 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد محمود محمد -  155

 تكرونى سيد محمد/ بملك الوليد بن خالد حى -اسوان:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 عن 23335 برقم 20210103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فتحى محمد حسن -  156

 حسن عبدالمنعم محمد/ ملك - البياره -امبو كوم:  بجهة ، موبيليا معرض

 عن 23327 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا محمد ناجح -  157

 محمد محمود احمد/ بملك  نفسية السيدة شارع -اسوان:  بجهة ، وفاكهة خضار

 23402 برقم 20210111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هميمى مصطفى مصلح نوال -  158

 صحيه وادوات كهربائيه وادوات وكاوتش سيارات غيار وقطع شمسيه طاقه الواح وتوريدات متكاملة مقاوالت عن

 صيام شاكر محمد/  بملك  التعاونيات - المحمودية - اسوان:  بجهة ، مكتبيه ومستلزمات

 عن 23409 برقم 20210112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سدره وليم وجدى ماجد -  159

 ابراهيم الراضى عبد الوهاب عبد/  بملك -االرضى الدور  امبو كوم كفور - امبو كوم:  بجهة ، عامة اهليه صيدلية

 عن 9333 برقم 20210103 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبيد سليم مصطفى -  160

 2017لسنه 1836 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 9333 برقم 20210103 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبيد سليم مصطفى -  161

 محمود ادفاوى بيومى - ورثه/ ملك - المحطه شرق -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23356 برقم 20210104 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سالم عارف كريمان -  162

 احمد سيد محمود/  بملك - زغلول سعد شارع من متفرع الخطاب بن عمر شارع - اسوان:  بجهة ، كهربائية ادوات بيع

 عباس

 عن 23355 برقم 20210104 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرغنى حسين شحات حسين -  163

 مصطفى حسن محمد/ بملك البحر شارع -دراو:  بجهة ، كافتيريا

 بيع عن 23362 برقم 20210105 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا خليل ابراهيم محمد -  164

 102 برقم مودع حريمى اكسسوار  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح:  بجهة ،( العسكرية المالبس ماعدا) جاهزة مالبس

 2021لسنه

 بيع عن 23362 برقم 20210105 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا خليل ابراهيم محمد -  165

( 12) محل -التجارى مول فرست -التحرير ابطال شارع -اسوان:  بجهة ،( العسكرية المالبس ماعدا) جاهزة مالبس

 مصطفى كامل محمد وخالد-مرسى احمد النبى عبد وجمال-سالم محمد بربرى محمد/ بملك -التجارى العلوى بالبدروم

 عن 23386 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جمال يوسف طارق -  166

 جمال يوسف الدين نصر/  ملك - السوق شارع - اول بالنه - النوبة نصر:  بجهة ، كهربائية اجهزه بيع

 عن 23437 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يوسف مصطفى محمد -  167

 احمد يوسف مصطفى/  ملك - الدوكوفيل - الشرقى الرمد - امبو كوم:  بجهة ، يدوى نجاره ورشه

 بيع عن 23508 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان هالل حسن خالد -  168

 بشير العزيز عبد رمضان/  ملك - غرب كشتمنه - النوبة نصر:  بجهة ، وفاكهه خضراوت

 تربية عن 23528 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم احمد سليم زينب -  169

 بكرى سليم احمد سليم/ بملك  ناجى ابو سبيل/ امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23664 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عطا صالح محمد -  170

 على تايب سليمان مطر/  بملك - العرب نجع قرية - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 9832 برقم 20210131 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد ابراهيم حسين عبدالعظيم -  171

 حسين لعظيما عبد ابراهيم/  بملك - بحرى بنبان - دراو:  بجهة ، معدات تاجير مكتب



 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 9832 برقم 20210131 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد ابراهيم حسين عبدالعظيم -  172

 2017 لسنه 2615برقم مودع دراو بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، معدات تاجير مكتب

 عن 23573 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم بدرى احمد ابراهيم -  173

 حسين هللا جود ركابى محمود/  بملك - القبلى الجامع - امبو كوم:  بجهة ،(  العسكرية المالبس ماعدا)  جاهزة مالبس بيع

 23556 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرازق عبد شعبان سمير -  174

 سيد سايح سيد امل/  بملك  السايح نجع - بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 برقم 20210127 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى  الحافظ عبد على سيد ابراهيم -  175

 سيد محمد/  بملك  اسوان مصر طريق دابود قرية - النوبة نصر:  بجهة ، ومغسلة سيارات خدمة مركز عن 23663

 موسى الحافظ عبد على

 عن 23469 برقم 20210101 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خير محمد خالد -  176

 محمد احمد ابوالمجد صالح/ بملك العدوه شرق -ادفو:  بجهة ، كهربائية توريدات

 عن 23480 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ثمانى حسن هللا نصر -  177

 ثمانى حسن عبدالفتاح/  بملك - االمير كوم غرب الكلح - ادفو:  بجهة ، غالل طاحونة

 عن 23577 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابراهيم ماهر محمد -  178

 الحاجر بحرى البصيليه -ادفو:  بجهة ،( العماله وتوريد واالنترنت الكمبيوتر ماعدا) عموميه وتوريدات مقاوالت مكتب

 موسى ابراهيم ماهر عالء/ بملك  الحامى نجع

 عن 23655 برقم 20210127 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليدس يعقوب ايليا يوحنا -  179

 بملكه 207 وحده زغلول سعد مول -اسوان:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على الحصول بعد)  تشخيصيه اشعه مركز

 عن 23648 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على الحسن ابو جمال -  180

 حسن على الحسن ابو صالح/  بملك - االسماعيلية قرية - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23470 برقم 20210118 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل بشارة حليم حشمت -  181

 خليل بشارة حليم/  ملك - الشماخيه - بحرى البصيليه - ادفو:  بجهة ، بقالة

 عن 23593 برقم 20210125 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد عبيد رمضان -  182

 حميد احمد عبيد مصطفى/ بملك  البريد مكتب خلف شارع - نصرالنوبه:  بجهة ، حلوى تجاره

 عن 23444 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيامى احمد حسين منصور -  183

 خيامى احمد حسين/ بملك حجازه -امبو كوم:  بجهة ، البقالة تجارة

 عن 23330 برقم 20210103 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن صغير مرزوق -  184

 حسانين الدين صالح زينب/ بملك - الكوبرى شارع -ادفو:  بجهة ، زراعيه مخصبات

 عن 23359 برقم 20210105 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسانى فتحى مؤمن -  185

 عبدالمجيد سلوى/ بملك - القيصرية -ادفو:  بجهة ،( العسكرية المالبس ماعدا)  وقطاعى جملة ومفروشات جاهزة مالبس

 حسن

 23382 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرازق عبد احمد محمد -  186

 ابراهيم موسى عثمان محمد/  بملك - غرب السباعية-ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 تربية عن 20720 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح عبده عيد -  187

 صالح عبده عبد صالح/  ملك والشباك الجنينه - النوبة نصر:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 تربية عن 20720 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح عبده عيد -  188

 2020 لسنه3601 برقم مودع النوبة نصر بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 23393 برقم 20210110 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد رزق رمضان هناء -  189

 عابدين المطلب عبد هشام/ بملك  الحديد السكه مستعمره شرق -اسوان:  بجهة ، بقاله عن

 عن 23423 برقم 20210113 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد منصور طه -  190

 يعقوب مصطفى احمد منصور/  بملك  االيمان قريه الصعايده وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23430 برقم 20210114 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على محمد زغلول -  191

 ابراهيم على محمد سمير/  بملك  هللا حسب نجع بحرى الرمادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23457 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل بكر ابو محمد كريمة -  192

 حسين كرارحسنين احمد/  بملك - امبو كوم - قبلى العتمور - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية



 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

 663 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل الصبور عبد على -  193

 على اسماعيل عبدالصبور بدوى/بملك-الشهامه قرية- الصعايده وادى:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 663 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل الصبور عبد على -  194

 (727)برقم مودع-وتموين بقالة/بنشاط-ادفو/بناحية- رئيسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 23537 برقم 20210121 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبده السيد الرحمن عبد -  195

 عبد/  بملك  القوصى الصبور عبد عمارة 251 رقم عقار البركة شارع - اسوان:  بجهة ، كهربائية اجهزة بيع عن

 محمود الشاذلى الصبور

 23499 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد حميد محمد سليمان -  196

 القادر عبد سعيد حسن/  بملك - القفطيه - دراو:  بجهة ، احجار تكسير طاحونه عن

 عن 23529 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدهللا حجاج محمد -  197

 عبدهللا حجاج محمد احمد/ بملك شرق الرغامه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23563 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج احمد جمال باهلل المعتز -  198

 عارف محمد سيد سميرة/ بملك  الخطاب بن عمر شارع -دراو:  بجهة ، تجميل ادوات بيع عن

 عن 21392 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال السيد ناصر محمد -  199

 عبدالعال السيد ناصر/ ملك - السلخانه -امبو كوم:  بجهة ، دهانات ورشه

 عن 21392 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال السيد ناصر محمد -  200

 2020 لسنه 4718 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، دهانات ورشه

 عن 23679 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عفاش حسين سارة -  201

 المجيد عبد الباسط عبد سليمان محمد/  كبمل - السادات طريق - اسوان:  بجهة ، وخردوات مكتبية ادوات

 عن 23635 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى سيد محمد السيد -  202

 احمد سالم احمد/  ملك - المويسات نجع - قبلى البصيليه - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23645 برقم 20210127 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاهر سعد طاهر مصطفى -  203

 جمعه عبدالعاطى محمد/ بملك المعمارية بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23661 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج احمد جابر محمود -  204

 عبدالرحيم احمد يوسف/  بملك  زغلول سعد شارع - امبو كوم:  بجهة ، الوميتال ورشة

 برقم 20210119 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد الرازق عبد الباسط عبد -  205

 عبدهللا خليفة سعدى/ بملك  الشرقى الرمد -امبو كوم:  بجهة ، وستائر مفروشات بيع عن 23484

 عن 23472 برقم 20210118 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة محمد زكى محمود -  206

 احمد صادق جالل/  ملك - 3 نمره - عبادى وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23479 برقم 20210118 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى صديق سيد بركات -  207

 محمود محمد ابوالحسن/  ملك - النجاجرة - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23590 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد السميع عبد نعمة -  208

 محمود الناصر عبد جمال/  بملك - حجاجى عزبة - امبو كوم:  بجهة ، ديزل ورشاشات جاز طلمبات ورشة عن

 عن 23613 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض خليل عياد مايكل -  209

 اش عبدالدايم صالح/ بملك 47 رقم -عنيبه -النوبة نصر:  بجهة ،( العسكرية المالبس ماعدا) المالبس لبيع خياطه مشغل

 هللا

 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد العظيم عبد مصطفى اسماء -  210

 عبدالحليم العابدين زين فراج/بملك العبابدة نجع -بحرى بنبان -دراو:  بجهة ، بلدى مخبز عن 23620

 23495 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد على ادريس شادية -  211

 مرغنى ربيع كمال/ بملك النقرة وادى -النوبة نصر:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 23516 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد يوسف زكريا -  212

 كريم خضرى حمدى/بملك- السايح نجع بحرى-بحرى البصيليه:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 23582 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران شحات عبدالباسط راشا -  213

 عبدهللا الطيب محمد/ بملك قبلى 7 -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 23585 برقم 20210124 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان منصور ابوالحج على -  214

 منصور ابوالحج الفضل ابو/ ملك - فارس -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن



 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 23592 برقم 20210125 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليان حسين محمد مصطفى -  215

 حسين الصبور عبد حسن/  ملك - كعوان كوبرى بجوار - الصعايده وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23606 برقم 20210125 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد محمود درويش محمد -  216

 محمود درويش احمد/ ملك - بالنفق المعاشات مبنى بجوار - الحصايا -اسوان:  بجهة ، عامه مقاوالت

 23622 برقم 20210126 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عيد عبدالفتاح محمد عبدهللا -  217

 لجهاز التابع والموازين المصوغات دمغ مصلحه من الالزمة التراخيص على الحصول بعد) ذهبية مشغوالت تجارة عن

 على محمد حسن سيد محمود/ بملك الصاغه شارع -دراو:  بجهة ،( الداخلية التجارة تنميه

 23443 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبادى سلمان على سليمان بثينه -  218

 عبدهللا بشير عبدهللا احمد/ بملك   زيدان الحاج بحرى الرمادى -ادفو:  بجهة ، بلدى مخبز عن

 عن 23323 برقم 20210103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى محمد عبدالعزيز وزه -  219

 اسامة عبدالحفيظ زينب/ بملك  الرديسيه مدينه -ادفو:  بجهة ، بقاله

 عن 19950 برقم 20210105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد محمد اسماعيل -  220

 ايوب بولس بطرس/ بملك  يوليو 23 شارع -ادفو:  بجهة ، حديثه بناء ومواد بناء مواد تجاره

 عن 19950 برقم 20210105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد محمد اسماعيل -  221

 2020 لسنة 2371 برقم مودع رئيسي محل له:  بجهة ، حديثه بناء ومواد بناء مواد تجاره

 عن 23363 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان مرسى مصطفى سيد -  222

 مول امام -الزالبية ميدان -اسوان:  بجهة ،(  الالزمة التراخيص على الحصول بعد السياحية ماعدا)  رحالت مكتب

 على احمد محمد صالح/ بملك الجيش

 23343 برقم 20210104 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النور عبد خلف سمير ريمون -  223

 قلينى محارب سيفين اسحق/  بملك - النقرة وادى - النوبة نصر:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 2284 برقم 20210112 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم ابوالحسن شاذلى -  224

 رمضان عبدالفتاح صالح ايمان/ بملك  السادات طريق -اسوان:  بجهة ، شوب كوفى

 عن 2284 برقم 20210112 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم ابوالحسن شاذلى -  225

 2014لسنه 1261 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، شوب كوفى

 23351 برقم 20210104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الدين نصر مصطفى مريم -  226

 فرح محمد احمد سيد/ بملك الجعافرة -دراو:  بجهة ، بقالة عن

 عن 23379 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه الصادق عبد رجب ايمن -  227

 بسطاوى الوهاب عبد حسين/  بملك - الشرفا بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23421 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد ممدوح اسماء -  228

 مدرسة بجوار المطار شارع - اسوان:  بجهة ، الغذائية المواد وتغليف وتعبئة غذائية مواد وتوريدات كهربائية اجهزه

 محمد احمد محمد/  بملك البادية الباحثه

 9568 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالرحيم احمد عبدالظاهر -  229

 عبدالرحيم احمد محمد/ بملك  الساليمه -ادفو:  بجهة ، لها المغذيه الخام والمواد االطارات تجاره عن

 9568 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالرحيم احمد عبدالظاهر -  230

 2017 لسنه 2212 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، لها المغذيه الخام والمواد االطارات تجاره عن

 عن 18063 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صغير جابرعبده صابر -  231

 نور عبدالعزيز عاطف/بملك- السوق شارع- عبدالعزيز مول:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا) حريمى مالبس

 عن 18063 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صغير جابرعبده صابر -  232

-وتجزئه جمله غذائية مواد بيع/ بنشاط-ادفو/بناحية- رئيسى محل له:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا) حريمى مالبس

 (6122)برقم مودع

 عن 23498 برقم 20210119 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم رمضان هاشم محمود -  233

 حسن محمد هللا عبد الحسن ابو/  بملك - االهليه التامين عمارات السادات - اسوان:  بجهة ، افرنجى مخبز

 23553 برقم 20210121 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عبدالمالك عدلى بيشوى -  234

 سيفين حنا سيفين/بملك غرب السباعية -ادفو:  بجهة ، اقمشه بيع عن

 عن 23531 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات محمد احمد على -  235

 بركات محمد احمد مصطفى/ بملك االيمان قرية -الصعايده وادى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية



 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 23668 برقم 20210131 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم محمد هشام محمد -  236

 رقم عقار - زغلول سعد شارع - اسوان:  بجهة ،(  واالنترنت والكمبيوتر العمالة توريد عدا فيما)  عموميه توريدات

 صديق عثمان سليمان/  بملك  127

 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ركابى الدين سراج فؤاد رشا -  237

 السيد ركابى سيد ركابى/  بملك - فارس - امبو كوم:  ةبجه ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23681

 23617 برقم 20210126 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم بدرى منصور شاذلى -  238

 احمد عبدالدايم بدرى منصور/ بملك   هيكل نجع - بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23579 برقم 20210124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بجاتوا عبدالعزيز محمد وليد -  239

 محمد حامد اسالم/ بملك الطرق النشاء العامه النيل شركة بجوار العالقى طريق -اسوان:  بجهة ، كاوتش اصالح ورشه

 حامد

 عن 23651 برقم 20210127 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس ايوب بولس بطرس -  240

 بولس ايوب بولس كيرلس/ بملك -  المستشفى خلف شارع -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23649 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب حارس البدرى محمد -  241

 رجب حارس البدرى/ ملك - البحريه االصالح -امبو كوم:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف تعبئه

 عن 23475 برقم 20210118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قاسم عبادى محمد -  242

 عثمان صالح حيدر/ بملك يعقوب احمد محمد شارع -اطلس -اسوان:  بجهة ، للغير سيارات تأجير مكتب

 برقم 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالحسن يسن محمد مصطفى -  243

 ابراهيم فهمى مؤمن/  بملك  الحصايا - بحرى الرمادى - ادفو:  بجهة ، نجارة ورشة عن 23459

 عن 23496 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم احمد مصطفى -  244

 ابراهيم سعيد جمعه/ بملك وير ابو قريه -امبو كوم:  بجهة ، نجاره ورشه

 عن 12505 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على موسى مصطفى -  245

 موسى على موسى/ بملك  الشبيكه -قبلى سلوا -امبو كوم:  بجهة ، اخشاب نجاره ورشه

 عن 12505 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على موسى مصطفى -  246

 2018 لسنة 2802 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، اخشاب نجاره ورشه

 بيع عن 23610 برقم 20210125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد حسين هشام محمد -  247

 جمال محمد محمود عصام/   بملك  والرياضه الشباب تقسيم السادات طريق - اسوان:  بجهة ، منظفات

 عن 23361 برقم 20210105 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد رمضان جابر -  248

 حسن على ابراهيم محمد/ ملكب - الغنيمية قبلى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 18956 برقم 20210105 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان عيسى محمد امانى -  249

 محجوب/ بملك  الجبالوى هميمى/  شارع -اسوان:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على الحصول بعد)  طبية  تحاليل معمل

 حمزة محمد

 عن 18956 برقم 20210105 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان عيسى محمد امانى -  250

 2020لسنه 496 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على الحصول بعد)  طبية  تحاليل معمل

 عن 23376 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد هالل شريف -  251

 محمود عالم عاشور/  بملك التقوى مسجد بجوار الفرن شارع الجزيرة - اسوان:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23384 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيام شاكر محمد ايهاب -  252

 فاروق ابتسام/ بملك   االسود محمد حوش بجوار 1 شارع عواضه خور -اسوان:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عبدالظاهر

 عن 23434 برقم 20210114 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فانوس فهمى بشاره فهمى -  253

 قديس شحات عادل/  ملك - القاره - غرب الكلح - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 ورشة عن 23450 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد على بهاء -  254

 ابراهيم عبده احمد/  بملك - ابوغالب- قبلى -ادفو:  بجهة ، يدوى نجارة

 23685 برقم 20210131 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالك عبد ميخائيل فرح شرين -  255

 بولس جورجى ثروت/ بملك الكرنتينة الغابة -دراو:  بجهة ، نجارة ورشة عن



 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

 23675 برقم 20210131 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد المكارم ابو ناديه -  256

 محمد/   بملك لبيب حماده ورشه بجوار الناقصه المسله خلف المحمودية - اسوان:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 سليم حلمى

 عن 23547 برقم 20210121 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل سليمان مرغنى ايمن -  257

 فاضل سليمان مرغنى/  بملك  تانى بالنه - النوبة نصر:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23629 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مداح ركابي محمد -  258

 3 رقم الطرقه االرضي الدور سنتر سيتي مول البندر شرق شارع:  بجهة ، بالك بولي ومطابخ االثاث صناعة معرض

 شعبان خميس احمد بملك

 عن 23627 برقم 20210126 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عيد محمد يوسف -  259

 حسن عيد محمد/ بملك العرب نجع -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 20773 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عمارى جبريل يسرى -  260

 محمد عمارى جبريل ايمن/ بملك -بحرى بنبان -دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 20773 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عمارى جبريل يسرى -  261

 2020 لسنة 3685 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سليمان العزيز عبد سليمان -  262

 عبدالفتاح السيد احمد الزهراء/  بملك - الكاجوج - امبو كوم:  بجهة ، خردوات تجارة عن 23658

 23319 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود المهدى محمود شعبان -  263

 توفيق حسن محمد/  ملك - تربيه كليه امام - اسوان:  بجهة ، وغالل بقالة عن

 23468 برقم 20210118 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود ابراهيم رجاء -  264

 مرسى الزاهر محمد/ بملك عمرو ابو نجع - بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23493 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبادى سالمه ركابى عنتر -  265

 احمد عبادى سالمه ركابى بملك قبلى المنشيه/  امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23491 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد ابراهيم احمد -  266

 محمد محمد ابراهيم سيد/  بملك العال عبد الشيخ نجع اقليت امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 16237 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حسين عبدالحفيظ عالء -  267

 القاسم ابو ابراهيم رزق/ بملك القنادله -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 16237 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حسين عبدالحفيظ عالء -  268

 2019 لسنة 2941 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 تربيه عن 23380 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حامد احمد قاسم -  269

 بربرى احمد جعفر فتحيه/ بملك قبلى العتمور -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23399 برقم 20210111 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواض ابراهيم بدرى تقى -  270

 احمد مصطفى جمعة بدرية/ بملك  المعمارية -بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23339 برقم 20210103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل تهامى خليل عبدهللا -  271

 - 9رقم محل - 3نموزج 3 موقع مبنى - الخامسه المجاوره - التانى الحى - الجديدة اسوان -اسوان:  بجهة ، اسماك مطعم

 الجديده العمرانيه المجتمعات هيئه/ ملك

 عن 23320 برقم 20210103 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطيب امين نجار على -  272

 الطيب امين نجار/ بملك  بحرى المنشيه -امبو كوم:  بجهة ، يدوى نجاره ورشة

 عن 23322 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر موسى عمر عنتر -  273

 موسى عمر على/ بملك الفرن عزبه كيما -اسوان:  بجهة ، وصيانه سيارات زيوت محل

 23365 برقم 20210105 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر المجيد عبد القاسم ابو احمد -  274

 مصطفى عبدالفتاح ابراهيم/ بملك التهجير سمبل ابو -النوبة نصر:  بجهة ، مواعين سلك مصنع عن

 13536 برقم 20210104 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر ميخائيل صبرى هاله -  275

 2018 لسنة 4559 برقم مودع رئيسي محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 13536 برقم 20210104 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر ميخائيل صبرى هاله -  276

 تادرس بشاره اسحاق/ ملك  اللديد -بحرى الحجز -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن



 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

 برقم 20210105 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالقادر الدين محى خالد -  277

 مصطفى طاهر مصطفى/  بملك  قبلى بنبان - دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23360

 23448 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود الدين جمال عماد -  278

 هللا عبد محمود الدين جمال/ بملك  يوليو 23 شارع -ادفو:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن

 عن 21034 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى بحر سعيد محمد -  279

 المنير محمد محمود محمد/  بملك  غرب السباعية -ادفو:  بجهة ، مقهى

 عن 21034 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى بحر سعيد محمد -  280

 2020 لسنة 4110 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، مقهى

 عن 23533 برقم 20210120 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عثمان حسن منتهى -  281

 محمود االمين احمد محمود/ بملك فارس نزلة -امبو كوم:  بجهة ، باردة ومشروبات ماكوالت كافتريا

 عن 23560 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد عبدهللا محمود -  282

 موسى احمد عبدهللا/ بملك تاج الشيخ غرب السباعية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23676 برقم 20210131 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض احمد عدنان السالم عبد -  283

 معوض احمد عدنان/  بملك  على ابو خور بحرى الحجز - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23682 برقم 20210131 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد احمد عبيد مصطفى -  284

 ادم امين ابراهيم الهام/  بملك - البريد خلف - النوبة نصر:  بجهة ، متكاملة مقاوالت

 عن 23628 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد جمعة عبدهللا -  285

 محمد ابراهيم محمد جمعة/ بملك  - الشطب -دراو:  بجهة ، توك توك غيار وقطع تجارة

 تربية عن 23548 برقم 20210121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد سيد سعيد هدى -  286

 محمد سعيد محمد/  ملك - القفطيه - دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 14603 برقم 20210121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حماد على محمد عادل -  287

 المنظمه والقوانين والقرارات للوائح طبقا) وتصدير( 19و6 المجموعة ماعدا) السلعية المجموعات جميع استيراد عن

/ بملك المحطه شرق -ادفو:  بجهة ، عمومية ومقاوالت( االشعاعية الطبيعة ذات والمنتجات المشعة المواد وماعدا لذلك

 احمد محمد حسين ربيع

 14603 برقم 20210121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حماد لىع محمد عادل -  288

 المنظمه والقوانين والقرارات للوائح طبقا) وتصدير( 19و6 المجموعة ماعدا) السلعية المجموعات جميع استيراد عن

 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، عمومية ومقاوالت( االشعاعية الطبيعة ذات والمنتجات المشعة المواد وماعدا لذلك

 2019 لسنة 113

 عن 23586 برقم 20210124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جبر محمد احمد خلود -  289

 على محمد/ بملك لالحذية باتا محل بجوار( 255) رقم عقار - ماهر احمد شارع - اسوان:  بجهة ، كهربائية اجهزة بيع

 طه احمد

 عن 21822 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلتس رزق مجلع سوزان -  290

 حنا زكى يوحنا عماد/  بملك - العوينية بحرى الحجز - ادفو:  بجهة ، وبذور قشور كسارة

 عن 21822 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلتس رزق مجلع سوزان -  291

 2020 لسنه 5432 برقم مودع ادفو بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، وبذور قشور كسارة

 عن 23398 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس حفنى محمود حليمه -  292

 عبدالدايم جابر محمود/ ملك -امبو كوم كفور -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 برقم 20210111 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب محمود معاويه محمود -  293

 محمود معاوية مصطفى/ بملك  الزعيرات -الوسطى البصيليه -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23401

 بيع عن 23338 برقم 20210103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد محمد اسامه -  294

 محمد جاد محمد/ ملك - النوبى راشد شارع -امبو كوم وادى شركه مربعات -امبو كوم:  بجهة ، دواجن

 23342 برقم 20210104 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالعال جمعه حمزه -  295

 محمود عبدالعال جمعه/  بملك البدرات عزبه غرب السباعيه - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23404 برقم 20210112 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن على مصطفى -  296

 ايوب محمد سنح على/ بملك - الدومارية - شرق الكلح - ادفو:  بجهة ، سيراميك بيع معرض



 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

 عن 23424 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد صالح على محمد -  297

 بدوى محمد احمد جبرنا/  بملك  بهريف جزيره - اسوان:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23431 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على عطاهلل على -  298

 احمد على عطاهلل/ ملك - الهنا دار -ادفو:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا)  جاهزه مالبس

 عن 23532 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود كمال سيد -  299

 توفيق عبدالصبور صابر/ بملك - امبو كوم كفور-امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهيد عويضة ابراهيم ابانوب -  300

 عزبة شرق -ادفو:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على الحصول بعد)نفيسة معادن واستخراج تعدين مكتب عن 23510

 الشهيد عبد عويضة ابراهيم عصام/ بملك معروف

 عن 23530 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى ابراهيم كريم خضره -  301

 على بدرى حامد/ بملك العاص بن عمرو قريه الصعايده وادى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 23630 برقم 20210126 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مختار الدين صالح محمد -  302

 يوسف مصطفى عامر/ ملك - 2خريط - نصرالنوبه:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 20210121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد العظيم عبد محمود الرازق عبد -  303

 - بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، بترولية ومواد وشحوم وزيوت مناجم واعمال عمومية مقاوالت عن 23559 برقم

 اللطيف عبد العظيم عبد محمود/  بملك  القنان

 عن 23554 برقم 20210121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين خليل احمد يحيى -  304

 حسين خليل عباس مصطفى/  بملك  البدرات عزبة - غرب السباعية - ادفو:  بجهة ، متكاملة عمومية مقاوالت

 عن 23652 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد ايوب زغلول ارميا -  305

 ابراهيم سفين رزق فايز/  بملك - العليقات - الفرع شارع - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23662 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العومى محمد زينب -  306

 احمد حسن الدين صالح/ بملك   عبدالناصر جمال شارع -النوبة نصر:  بجهة ، حريمى كوافير

 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عثمان محمود الكريم جاد -  307

 عثمان محمود فاطمة/  بملك - السادات التنمية بنك بجوار - دراو:  بجهة ، وبذور وقشور عالفة عن 23466

 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائيل سامى ميخائيل صموائيل -  308

 روفائيل سامى ميخائيل/ بملك   التحرير ابطال شارع -دراو:  بجهة ، ورش واالت كهربائيه ادوات عن 23583

 4384 برقم 20210124 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا عبدالناصر عبدهللا -  309

/ بملك بورسعيد شارع -امبو كوم:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على بعدالحصول)  تعدينية خامات استخراج عن

 محمد عبدهللا عبدالناصر

 4384 برقم 20210124 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا عبدالناصر عبدهللا -  310

 1818 برقم مودع  رئيسى محل له:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على بعدالحصول)  تعدينية خامات استخراج عن

 2015لسنه

 برقم 20210125 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الضوى  عبدالراضى ربيع عادل -  311

 الضوى عبدالراضى ربيع/ بملك   بحرى الخور -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن 23600

 غسيل عن 23618 برقم 20210126 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد فؤاد احمد -  312

 احمد محمد فؤاد فاطمه/  حسن محمد محمد نجاح/ بملك   سالم صالح شارع -امبو كوم:  بجهة ، سيارات وتشحيم

 برقم 20210126 فى قيد ، 550000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادم عبدالعزيز عبدالكريم محمود -  313

 الكريم عبد احمد/ بملك المقدون -هيكل نجع -بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23625

 ادم عبدالعزيز

 عن 23653 برقم 20210127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حسنين عيد عالء -  314

 لذلك المنظمة والقوانين والقرارات للوائح طبقا)  تصدير(  19 و 6 المجموعه ماعدا)  السلعية المجموعات جميع استيراد

 ،(  واالنترنت والكمبيوتر العمالة توريد)  عدا فيما وتوريدات(  االشعاعية الطبيعة ذات والمنتجات المشعة المواد وماعدا

 محمد احمد محمد عادل/  بملك  الغنيمية قبلى - ادفو:  بجهة

 عن 23654 برقم 20210127 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح خليل محمد خليل -  315

 سليم عامر محمود عيد/  بملك  الخصاص - بحرى البصيليه - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية



 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

 عن 23660 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح عرفات محمد -  316

 احمد ورثة/  بملك  الفكهانى مول - زغلول سعد شارع - اسوان:  بجهة ،(  العسكرية المالبس ماعدا)  جاهزة مالبس بيع

 ابراهيم على

 23461 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين كامل الدسوقى ابراهيم -  317

 حسن عمران محمد عبدالناصر/ بملك البصيلية حاجر بحرى البصيلية ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 14871 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل عبدالوهاب فوزى طارق -  318

 ابراهيم الغنى عبد محمود/  بملك - المعبد شارع - البياره -امبو كوم:  بجهة ، وشباك باب ورشةحديد عن

 14871 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل هابعبدالو فوزى طارق -  319

 2019 لسنه 602 برقم مودع امبو كوم بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، وشباك باب ورشةحديد عن

 ، بقالة عن 23497 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا رفلة بولس هدرا -  320

 واصف محفوظ فكرى هناء/  بملك - العرب عزبة - العباسية - امبو كوم:  بجهة

 عن 23492 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده نعيم مشيل رمزى -  321

 عبده اسماعيل ابراهيم سليمان/  بملك التهجير سمبل ابو - النوبه نصر:  بجهة ، يدوى نجاره ورشه

 عن 9310 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا عوض محمد سعيد -  322

 شارع -دراو:  بجهة ،( والمصوغات الموازين دمغ مصلحة من الالزمة التراخيص على الحصول بعد) ذهبية مصوغات

 احمد محمد عمر/ بملك -الصاغه

 عن 9310 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا عوض محمد سعيد -  323

 محل له:  بجهة ،( والمصوغات الموازين دمغ مصلحة من الالزمة التراخيص على الحصول بعد) ذهبية مصوغات

 2017 لسنة 1786 برقم مودع رئيسى

 عن 23597 برقم 20210125 فى قيد ، 61000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم فهمى منصور احمد -  324

 ابراهيم فهمى منصور عالء/ بملك - الكبيرة الغابة -دراو:  بجهة ، بقالة

 عن 23345 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوزيد سيد صفاء -  325

 حسين محمد حسين/ ملك - بحرى الشراونه -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23329 برقم 20210103 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمود عامر محمد -  326

 عثمان محمد مصطفى/ بملك القيساريه -امبو كوم:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا) جاهزه مالبس عن

 عن 23337 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود جاد احمد الشاذلى -  327

 محمود جاد احمد محمد/ بملك  السنترال بجوار التحرير شارع -ادفو:  بجهة ، وسجاير بقاله

 23321 برقم 20210103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عمر حسين الحسن ابو -  328

 بملك  بالعطوانى - البوستة شارع - ادفو:  بجهة ، بترولية ومواد بناء ومواد غذائية مواد وتوريدات متكاملة مقاوالت عن

 درويش محمد جاد جمال/ 

 23352 برقم 20210104 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راتب فهمى عبدالسالم مصطفى -  329

 سيد راتب فهمى عبدالسالم/  بملك  الشماخيه بحرى البصيلية - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23406 برقم 20210112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد  ابراهيم امام فاطمه -  330

 محمد الدين محى/  ملك - الصفوه - الصداقه - اسوان:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجاره

 عن 23391 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطير محمد صالح حمدى -  331

 محمد صالح محمود/  ملك - الرشايده -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 بيع عن 23420 برقم 20210113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هريدى عقل انور عقل -  332

 خليفه رياض محمد/ بملك  الحجاب نجع قبلى ابوالريش-اسوان:  بجهة ، منظفات

 بيع عن 23449 برقم 20210117 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبده محمود -  333

 خليل فؤاد محمود خالد/ بملك  زغلول سعد شارع -اسوان:  بجهة ، احذيه

 23549 برقم 20210121 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالجليل حسين عمرو -  334

 موسى ابراهيم بدرى زينب/ بملك - ابوخليفه حاجر -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 14595 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالوفا محمد جمال هالة -  335

 الوفا ابو محمد جمال/ بملك  البيارة -امبو كوم:  بجهة ، مفروشات بيع

 23680 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عثمان عبدالرحيم سميره -  336

 محمد السيد ركابى ناصر/ بملك  مخيمر عزبة -شرق الرغامة -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن



 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

 عن 13829 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد فكى حامد مصطفى -  337

 المنظمة والقوانين والقرارات للوائح طبقا) وتصدير(  19. 6 المجموعه ماعدا)  السلعيه المجموعات جميع استيراد مكتب

 على محمد عادل/  بملك المحطه شرق - ادفو:  بجهة ،(  االشعاعية الطبيعة ذات منتجاتوال المشعه المواد وماعدا لذلك

 على حماد

 عن 13829 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد فكى حامد مصطفى -  338

 المنظمة والقوانين والقرارات للوائح طبقا) وتصدير(  19. 6 المجموعه ماعدا)  السلعيه المجموعات جميع استيراد مكتب

 4999 برقم مودع ادفو بناحية رئيسى محل له:  بجهة ،(  االشعاعية الطبيعة ذات والمنتجات المشعه المواد وماعدا لذلك

 2018 لسنه

 عن 19619 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد يونس محمد -  339

 صفاء/  بملك - اول بالنه - النوبة نصر:  بجهة ،(  واالنترنت والكمبيوتر العمالة ماعدا)  عمومية توريدات مكتب

 حسن سيد صبرى

 عن 19619 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد يونس محمد -  340

 برقم مودع النوبة نصر بناحية رئيسى محل له:  بجهة ،(  واالنترنت والكمبيوتر العمالة ماعدا)  عمومية توريدات مكتب

 2020 لسنه 1677

 تربيه عن 23616 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد فؤاد سيد -  341

 احمد فؤاد حسن/ ملك - قبلى الخور -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 23566 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الرضى عبد محمد احمد -  342

 عامر امين محمد كريمه/  بملك - ارمنا قرية - النوبة نصر:  بجهة ، وعطارة بقالة عن

 عن 23581 برقم 20210124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد عبدالقادر سيد انشراح -  343

 محمد شحات حامد/ ملك - العرب نجع -دراو:  بجهة ، كهربائيه ادوات بيع

 عن 23633 برقم 20210127 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد عالء -  344

 حسن احمد على احمد/  بملك  المعرف شارع - غرب السباعية - ادفو:  بجهة ، سيراميك معرض

 23647 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان احمد جمعه عبدالكريم -  345

 رمضان احمد عبدالحكيم/ بملك  هيكل نجع - بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23487 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبشى ناجى اشرف مريم -  346

 الباسط عبد جاد محمد جاد/  بملك البلد الرغامه - امبو كوم:  بجهة ، يدوى نجاره ورشه

 عن 16047 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير تادرس بشير مجدى -  347

 نصير تادرس بشير/  بملك اللديد بحرى الحجز ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يوسف مصطفى عبدالرحمن -  348

 مصطفى/ ملك - الدوكوفيل طريق - الشرقى الرمد -امبو كوم:  بجهة ، زيوت وبيع سيارات وتشحيم مغسله عن 23438

 احمد يوسف

 23445 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبداللطيف السيد مصطفى -  349

 ابوالمجد ابوالوفا السيد محمود/ بملك   الفجر صيدليه بجوار الفرن عزبه كيما -اسوان:  بجهة ، بقالة عن

 23395 برقم 20210110 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدرى محمد السيد محمد ايهاب -  350

 حسين محمود حسين/  بملك  الرحمن مسجد بجوار النفق ميدان -  اسوان:  بجهة ، وتوكتوك موتسيكالت معرض عن

 القادر عبد

 تربية عن 23328 برقم 20210103 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد نادى حامد هبه -  351

 نادى حسن احمد/  ملك - المحاميد - قبلى الحجز - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23332 برقم 20210103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف على رمضان -  352

 ابراهيم حسن دعاء/  بملك  المطلب عبد شارع هارون الشيخ - اسوان:  بجهة ، بقالة

 ثالجه عن 23373 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن احمد خديجه -  353

 محسب محمد احمد محسب/ بملك  القديمه الصناعيه المدينه -اسوان:  بجهة ، ومجمده حيه اسماك بيع

 عن 23410 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلينى محارب سفين نعمه -  354

 سيفين رزق وجيه/ بملك العليقات -امبو كوم:  بجهة ، خياطه مشغل

 عن 23415 برقم 20210113 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على السيد محمد -  355

 خليل مصطفى احمد ياسر/ بملك   زقلونة قرية - الرديسيه وادى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه



 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

 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد الشاذلى مصطفى الرحمن عبد -  356

 الجواد عبد الشاذلى مصطفى/  بملك - السوق شارع- دراو:  بجهة ، كهربائية اجهزة بيع عن 23374

 23523 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درياس موسى مهنى رومانى -  357

 عيسى جرجس رومانى/ بملك  الجامع المسجد بدروم النيل كورنيش شارع -اسوان:  بجهة ، كهربائية اجهزة معرض عن

 23542 برقم 20210121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خليل عبدالوهاب عالء -  358

 خليل عبدالوهاب عمرو/ بملك - االمير كوم غرب الكلح -ادفو:  بجهة ، بالجملة بقالة بيع عن

 23481 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالباقى محمود جمعه -  359

 اسماعيل محمد محمود زينب/ بملك فارس:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23673 برقم 20210131 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد جمال -  360

 محمد احمد ابراهيم اشرف/ بملك العوضالب بحرى ادفو -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 تربية عن 23571 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد محمد عيد -  361

 محمد الدين محى محمد/ بملك حجازه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 عن 23572 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مناع عبدالرحيم على شعبان -  362

 جاد احمد فاطمه/ ملك - غرب الرغامه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 برقم 20210126 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعال عبدالفتاح عبدالوهاب -  363

 احمد/ بملك   النيل كورنيش شارع - شارع - غرب السباعية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن 23614

 عبدالعال عبدالفتاح

 عن 23639 برقم 20210127 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فراج دسي الفتاح عبد -  364

 سيد عبدالفتاح وائل/  بملك  الفؤاديه - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23482 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد الناصر عبد محمد -  365

 محمد على محمد الناصر عبد/  بملك - الخرازة نجع بحرى الحبارى- ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 23485 برقم 20210119 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمسيح نظير موسى هانى -  366

 عبدالمسيح نظير امين/ بملك  منيحه -امبو كوم:  بجهة ، بناء مواد عن

 عن 23325 برقم 20210103 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد صديق زينب -  367

 على احمد صديق محمد/ بملك  سالمون -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23333 برقم 20210103 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد جابر القناوى -  368

 بشير عبده رمضان/ ملك - الغنيميه -ادفو:  بجهة ، بالستك اكياس روالت تقطيع

 عن 23362 برقم 20210105 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا خليل ابراهيم محمد -  369

 محمد/ بملك - العلوى بالبدروم 8 رقم محل مول فرست - التحرير ابطال شارع -اسوان:  بجهة ، حريمى اكسسوار

 مصطفى كامل محمد وخالد مرسى احمد عبدالنبى وجمال سالم محمد بربرى

 عن 23362 برقم 20210105 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا خليل ابراهيم محمد -  370

 لسنه 84 برقم مودع(العسكرية المالبس ماعدا) جاهزة مالبس بيع بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، حريمى اكسسوار

2021 

 عن 23405 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سليمان محمد ايمان -  371

 الكريم عبد سعدى حامد عبده/  بملك - اسوان مطحن بجوار السماد شارع - اسوان:  بجهة ، البناء مواد تجارة

 برقم 20210112 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السايح محمد الفراج عبد حامد -  372

 احمد طاهر احمد خيره/  بملك - القنادلة قبلى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن 23412

 عن 23413 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه يوسف شحاته يوسف -  373

 طه يوسف شحاته عبير/  بملك  محمود الشيخ ترعه - اسوان:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 23378 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى العال ابو محمد احمد -  374

 على مصطفى العال ابو محمد/  بملك - زيدان لحاجا نجع - الرمادى -ادفو:  بجهة ، غذائية مواد توريد عن

 عن 23392 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد عثمان على جابر -  375

 االمين على محمد نصر/ بملك -بحرى الرمادى -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23419 برقم 20210113 فى قيد ، 52000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر ميالد مخلص مينا -  376

 جرجس فاخر عياد امجد/  بملك  معروف عزبه شرق ادفو - ادفو:  بجهة ، صيدليه



 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

 عن 23433 برقم 20210114 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين حسن احمد منى -  377

 احمد محمد عبدالكامل السيد/  بملك  البراسى جزيرة بحرى الرمادى - ادفو:  بجهة ، بناء مواد وتوريد متكامله مقاوالت

 عن 23442 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على راغب شحات توفيق -  378

 ابراهيم احمد غريب/  بملك  النهضه مدرسة بجوار النهضه عزبة كيما - اسوان:  بجهة ، يدوى غذائية مواد تعبئة

 تربيه عن 23521 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوزيد سيد احمد -  379

 ابوزيد سالم هدى/ بملك - بحرى الشراونه -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 23538 برقم 20210121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبد ونيس سليمان بقطر -  380

 احمد العال عبد محمد محسن/  بملك  بحرى الحاره شارع - ادفو:  بجهة ، كهربائية واجهزه مفروشات بيع عن

 عن 23476 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد احمد ابراهيم -  381

 حسين يحي/ بملك 7رقم عقار بالبدروم الشواربى شارع -اسوان:  بجهة ،( العسكرية المالبس ماعدا) جاهزة مالبس

 سليمان

 عن 23667 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عباس طلعت محمود -  382

 محمد احمد على على/ بملك  9رقم المحطة شارع -امبو كوم:  بجهة ، غازيه مياه توكيل

 عن 23669 برقم 20210131 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد مختار فاطمه -  383

 على محمد تامر/  ملك - الزهور - امبو كوم:  بجهة ، وشحوم زيوت وتوريد بيع

 23567 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد درويش السيد احمد محمد -  384

 درويش السيد احمد/ ملك - بحرى سلوا -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23626 برقم 20210126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عباس محمد ابراهيم -  385

 حماد عباس محمد بملك قبلى سبعه:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23580 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حسن مصطفى محمد -  386

 على محمد شحات حامد/  بملك  العرب نجع - دراو:  بجهة ، بقالة

 عن 23646 برقم 20210127 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شقير محمد الحليم عبد عماد -  387

 احمد فتاح حسن/  بملك - غرب توشكى - النوبة نصر:  بجهة ، ومقاوالت بناء مواد وتوريد خرسانيه مواسير تجارة

 حسن

 عن 23565 برقم 20210121 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضوى حسن احمد عادل -  388

 على محمد سيد الحسن ابو/ بملك  العرب سبيل -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23252 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب الصغير فنجرى على -  389

 يمنى كريمة/ بملك -السنية عزبة -كيما -اسوان:  بجهة ،( العمالة وتوريد واالنترنت الكمبيوتر ماعدا)  عمومية توريدات

 على

 عن 16047 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير تادرس بشير مجدى -  390

 2019 لسنه  2583 برقم مودع رئسى محل له:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23608 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سيد صبرى مروه -  391

 يونس محمد/ بملك اول بالنه -النوبة نصر:  بجهة ،( والعمالة واالنترنت الكمبيوتر ماعدا) عمومية وتوريدات مقاوالت

 صالح محمد

 23595 برقم 20210125 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد يوسف الحميد عبد -  392

 حسن على احمد/  ملك- السبع حوض - ادفو معبد بجوار - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23252 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب الصغير فنجرى على -  393

 2020لسنة 7940 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ،( العمالة وتوريد واالنترنت الكمبيوتر ماعدا)  عمومية توريدات

 23488 برقم 20210119 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيفين معوض يوسف بيشوى -  394

 يوسف سيفين معوض عادل/  بملك اللديد بحرى الحجز/  ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 عن 23517 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  ايوب جرجس عياد ثروت -  395

 واصف نظير حبيب ميمى/ بملك - المريناب - قبلى -ادفو:  بجهة ، وبطاطين مفروشات بيع

 23578 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عبدالعظيم المختار -  396

 محمد متولى سيد ابراهيم/ بملك  العرب سبيل-امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 21095 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى سليم محمد ابوالحسن -  397

 طه محمد هللا عطيت هادى/ بملك 1نمره عبادى وادى -ادفو:  بجهة ، والمشغول الخام الذهب وشراء بيع عن



 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

 21095 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى سليم محمد ابوالحسن -  398

 2020 لسنه 4202 برقم مودع رئيسى محل له:  بجهة ، والمشغول الخام الذهب وشراء بيع عن

 ، بقاله عن 23596 برقم 20210125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم طه ربيع -  399

 احمد ابراهيم طه فراج/ بملك العطوانى شرق -ادفو:  بجهة

 عن 23336 برقم 20210103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوده محمد محمود فاطمه -  400

 فرج محمد فصيل فاتن/ بملك -ابريم -النوبة نصر:  بجهة ،( العسكرية المالبس ماعدا) جاهزه مالبس بيع

 عن 23341 برقم 20210104 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود رجب محمود -  401

 على حسن بدوى السيد/  بملك  غرب السباعيه - ادفو:  بجهة ،(  العسكرية المالبس ماعدا)  جاهزه ومالبس اقمشه تجارة

 عن 23347 برقم 20210104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين  ابراهيم سرى احمد -  402

 حسين ابراهيم على منى/  بملك  25 شارع - العالقى - النوبة نصر:  بجهة ، بقالة

 23375 برقم 20210105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود يوسف عبدالجواد يوسف -  403

 محمود يوسف عبدالجواد/  بملك  فارس - امبو كوم:  بجهة ، بقاله عن

 تربية عن 23416 برقم 20210113 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ليس سيد احمد -  404

 احمد هللا وهب ناصر خالد/  بملك  القارة - غرب الكلح - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى

 23426 برقم 20210113 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  محمود طايع عبدالحميد احمد -  405

 على عمر شبيب ناديه/  بملك  السالم عزبه الكفور - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23429 برقم 20210113 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على صادق أشرف دينا -  406

 محسب محمد الجابر عبد ياسر/  بملك  قبلى حجازة - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23524 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عثمان محمد احمد -  407

 حامد محمد زكى طه/ بملك - فارس -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 عن 23535 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حمدان مجاهد محمد -  408

 االيمان قرية - الصعايدة وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 برقم 20210121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل ابراهيم عبداللطيف عبدالصادق -  409

 جبريل ابراهيم عبداللطيف/  بملك - قبلى الكنوز نجع - دراو:  بجهة ، احجار تكسير ورشة عن 23544

 23545 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عوض محمد العابدين زين -  410

 خشروف عمر عوض محمد/ بملك البيضاء العزبه -امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه عن

 23513 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالكريم محمد محمود -  411

 احمد محمد عبدالكريم محمد/بملك قبلى الصعايدة -ادفو:  بجهة ، حدادة ورشة عن

 عن 23452 برقم 20210117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد توفيق محمد عايده -  412

/ بملك الزراعى واألئتمان التنميه بنك خلف -النوبة نصر:  بجهة ،( الالزمة التراخيص على الحصول بعد) رياضى جيم

 احمد صالح شعبان ورثة

 عن 23483 برقم 20210118 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود سيد بدريه -  413

 فضل محمد حسين احمد/ بملك الفلل منطقة 7 -النوبة نصر:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 23686 برقم 20210131 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده امين رسمى دانيال -  414

 عبده امين رسمى مينا/ بملك - قبلى بنبان - دراو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية

 عن 23638 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى زكى مرسى وائل -  415

 محمود احمد صالح/ ملك - المطحن شرق - الحكروب -اسوان:  بجهة ، مذبوحه دواجن بيع

 23642 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضرى عبدالحكيم بدرى محمد -  416

 حسن على سعدى احمد/ بملك  قبلى الصعايده وادى - ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23640 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبده محمد رمضان -  417

 عبده محمد احمد/ بملك   الطويل نجع -الكوبانية -اسوان:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23587 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد الجليل عبد صبرى محمد -  418

 حماد الجليل عبد صبرى/  ملك - البصالى - امبو كوم:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

 عن 23486 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى محمد النبى عبد زينب -  419

 محمد حسن احمد فراج/  بملك - الجديدة المنشية - امبو كوم:  بجهة ، مشروبات وبيع تجهيز



 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

 عن 23512 برقم 20210120 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود سعد اباساده كيرلس -  420

 هاللى عبدهللا جامع انور/بملك-الزراعيين عمارات خلف:  بجهة ، كهربائيه واجهزه مفروشات بيع

 عن 23599 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد احمد عاشور ناصر -  421

 احمد عاشور اشرف/ بملك -حجازة قرية -امبو كومن:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربيه

 23605 برقم 20210125 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى السايح عبدالرازق احمد -  422

 عبدالرازق جمعه محمد/ بملك -عمر ابو نجع -بحرى البصيلية -ادفو:  بجهة ، االلبان لبيع مواشى تربية عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   التعدينية الخامات توريد  ،  شركة   وشريكه معوض كمال محمد -  1

 شقة( ء) برج بداية ابراج - السادات طريق - اسوان:  بجهة ، التعدينية الخامات توريد عن ، 23632 برقم 20210126

 محمد سيد الهادى عبد سميرة/   بملك - علوى الثانى الدور( 5)

 45000.000   مالها ،رأس  السيارات وخدمه البترولية المواد بيع  ،  شركة   وشركاه حامد برسى محمد انور -  2

/  بملك - بحرى بنبان دراو:  بجهة ، السيارات وخدمه البترولية المواد بيع عن ، 23504 برقم 20210119 فى ،قيدت

 برسى محمد صالح

 20210113 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس   متكامله مقاوالت  ،  شركة   وشركاؤه عطيتو جمال خالد -  3

 محمود ابراهيم محمد عادل/ بملك   المورده شارع غرب السباعيه -ادفو:  بجهة ، متكامله مقاوالت عن ، 23427 برقم

 برقم 20210121 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   االراضى استصالح  ،  شركة   وشركاه صالح سيد -  4

 ابراهيم صالح حسين/ بملك   صالح الحاج عمارة - الغازات شارع - اسوان:  بجهة ، االراضى استصالح عن ، 23540

 خليل

   واالفراد والشركات الحكوميه للجهات المحمول خطوط توزيع مكتب  ،  شركة   وشريكه ابوزيد طه رجب احمد -  5

 للجهات المحمول خطوط توزيع مكتب عن ، 23591 برقم 20210125 فى ،قيدت 51000.000   مالها ،رأس

 دياب الدين صالح زينب/  ملك - النيل كورنيش - ادفو:  بجهة ، واالفراد والشركات الحكوميه

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   9054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالرازق محمد اليمانى   - 1

 نهائيا السجل الغاءهذا تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   17660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته محمد حماده ماجده   - 2

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   12601:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عثمان احمد محمود   - 3

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   14580:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النعيم عبد عباس محمد اسماء   - 4

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   6836:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سعيد الحسن عثمان   - 5

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   12194:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد منصور اسالم   - 6

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210104 تاريخ وفى ،   19150:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطبجى محمود حامد المنعم عبد   - 7

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو



 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   20210105 تاريخ وفى ،   18640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  همام حسنين رفاعى شاديه   - 8

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210105 يختار وفى ،   8944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالرازق عبدالحليم اسماء   - 9

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   19508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد سيد الشاذلى   - 10

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   11676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدنى مكى سمير احمد   - 11

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   7790:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سعد محمد اسالم   - 12

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   23014:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا فضل ربيع عياد النمر   - 13

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   1091:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكريم عبد حسن محمد على   - 14

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   14558:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مجلى سعد ناديه   - 15

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   14839:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمد عبده عبدالنعيم احمد   - 16

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   22164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل احمد ربيع الوهاب عبد   - 17

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   6201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن على محمود هدى   - 18

 نهائيا السجل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   9249:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان السيد احمد السيد   - 19

 لالستغناء المحل الغاء تم  السجل

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   11578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود احمد حداد محمود   - 20

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   21620:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد ربيع اسامه   - 21

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   17709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم اللطيف عبد فتحيه   - 22

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   13322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل احمد بدرى ايمان   - 23

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   2099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجيد احمد عزت احمد   - 24

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   19822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسين ربيع عبدالرحمن   - 25

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210111 تاريخ وفى ،   6245:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مراد حسين محمد مدحت   - 26

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210112 تاريخ وفى ،   21613:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف امين محمد احمد   - 27

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   19743:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تاوضروس لبيب كامل افيلين   - 28

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   20425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهدى حسن اشرف حنان   - 29

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   11231:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سنجق احمد على محمود   - 30

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل



 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   20210114 تاريخ وفى ،   13365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صغير احمد حسين محمد   - 31

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   7367:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان بغدادى ابراهيم محمد   - 32

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   8569:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى احمد محمود محمد   - 33

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   1015:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان احمد رمضان شاذلى   - 34

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   7438:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف محمدحسن محمدامين   - 35

 نهائيا السجل هذ الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   13079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السايح عباس محمد ابوالسعود   - 36

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   7202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد السيد خليفه احمد   - 37

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   12709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد حمدان خالد   - 38

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   6280:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عباس موسى صالح   - 39

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   22418:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين صابر مختار احمد   - 40

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   12012:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسن عبدهللا عبدالعاطى   - 41

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

   20210118 تاريخ وفى ،   20964:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل ابوالحسن اسماعيل عواطف   - 42

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   22065:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم طه مصطفى خالد   - 43

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   1975:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الصادق احمد صابرين   - 44

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   16593:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود الظاهر عبد احمد خالد   - 45

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   8507:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى احمد فاضل احمد   - 46

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   22106:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالرحيم ادريس رمضان   - 47

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   16947:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن ابراهيم احمد رجاء   - 48

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   2805:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جرجس شحات سمير امال   - 49

 لالستغناء التابع الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   8510:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزيد ابراهيم هللا كرم حسام   - 50

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   20831:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم على ناصر شيماء   - 51

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   10575:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االمين عبده شحات ليلى   - 52

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   14806:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد عبدالعظيم اسماعيل   - 53

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو



 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   20210120 تاريخ وفى ،   8510:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزيد ابراهيم هللا كرم حسام   - 54

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   11930:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصغير امين على شاميه   - 55

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   14807:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش عبدالحارس زيدان رانيا   - 56

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   1010:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مراد حمادى الرازق عبد عماد   - 57

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

   20210121 تاريخ وفى ،   21486:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المالك عبد محمد رمضان الرحمن عبد   - 58

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   9298:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد محمود زينب   - 59

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   19111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جرجيوس رزق مكرم رامى   - 60

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   6574:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبادى حسيب فوزى العابدين زين   - 61

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210124 يختار وفى ،   12097:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عسر احمد عبدالعال احمد   - 62

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   18480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود خليفة عمر يوسف   - 63

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   11392:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمتجلى على عبدالموجود كرم   - 64

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   15525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد خليل احمد قاسم   - 65

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   17957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد حسين الحفيظ عبد عالء   - 66

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   7626:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على احمد بكر   - 67

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   12546:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد على احمد   - 68

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   20913:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ربه عبد حنا درياس ناديه   - 69

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   22104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليوه على  محمد مراد   - 70

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   21320:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان عواض صالح سليمان   - 71

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   18598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرغل حسن الرحمن عبد الحليم عبد   - 72

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   20893:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين معوض حسين ثناء   - 73

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   19456:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود بغدادي محمدين خالد   - 74

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   18673:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد احمد سماح   - 75

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   18673:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد احمد سماح   - 76

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو



 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   20210126 تاريخ وفى ،   643:  برقم قيده سبق  ،  فرد اجرت  ،  احمد سعيد الفتاح عبد ابوالحسن   - 77

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   13511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد الحميد عبد محمد   - 78

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   21299:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمدين محمود الوفا ابو محمد هدى   - 79

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   17818:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد مسلوب فهيم شاذلى   - 80

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   15575:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متى جرجس بخيت هدرا   - 81

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   10303:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا ابراهيم صبحى الفى   - 82

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   17479:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد الهادى عبد حسن حسام   - 83

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   18426:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد نور احمد   - 84

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   15285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الناصرخليفه عبد الحميد عبد احمد   - 85

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   15285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الناصرخليفه عبد الحميد عبد احمد   - 86

 نهائيا السجل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   6267:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالعزيز نور على   - 87

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  12601 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عثمان احمد محمود -  1

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  15575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متى جرجس خيتب هدرا -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  20906 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد الرحيم عبد فوزى محمد -  3

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  17981 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طه محمد محروس هبه -  4

  جنيه  80000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  13536 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسكندر ميخائيل صبرى هاله -  5

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  17546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد رمضان الراضى عبد -  6

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  17693 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف هاشم محمد ادهم -  7

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  18065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود فراج محمود طه -  8

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  11500 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيداحمد سعدى حسن -  9

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  10711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عباس لبيب كمال محمود -  10

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  19985 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  حسين محمد محمود عزه -  11

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تم  20210105 ، تاريخ وفي  21724 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادر عبد الصادق عبد الدين عز محمد -  12

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  11860 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد محمد فهمى كمال محمود -  13

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  18281 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطاهلل ابادير سليمان بيتر -  14

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  9249 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان السيد احمد السيد -  15

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  22977 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سعد مهران احمد -  16

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  483 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللى محمد اسماعيل محمود -  17

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  19378 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد مصطفى شيرين -  18

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  20667 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد نور احمد -  19

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  5725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطيب محمود عبدهللا محمد -  20

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  8569 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى احمد محمود محمد -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  12604 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف سعيد يوسف سميره -  22

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  22874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالحسن هللا عبد محمود مصطفى -  23

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  20801 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على اسماعيل سعد رضا -  24

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  23454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد جمعه احمد عمرو -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  2573 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالسيد احمد صالح -  26

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  15522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان مصطفى محمد على -  27

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  23439 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى جادالرب موسى عبدالحميد -  28

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  11592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حسين بسطاوى تيسير -  29

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  23460 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زكريا سعدى العابدين زين عبير -  30

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  23366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد امام همام الستار عبد -  31

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  346 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نور المولى عبد الدين نور اسامه -  32

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

 المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  16047 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصير تادرس بشير مجدي -  33

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  1189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخالق عبد محمود رضوان خضر -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  18095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسي االمين عبدالعظيم عبدالمنعم -  35

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  22437 قمبر قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود الصادق محمد حسين -  36

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  12601 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عثمان احمد محمود -  37

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  22031 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصير تادرس وليم بيشوى -  38

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  2805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جرجس شحات سمير امال -  39

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  12360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جورجيوس رزق مكرم رامى -  40

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  19495 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الوفا ابو صديق محمود -  41

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  7861 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الكريم جاد ابراهيم احمد -  42

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  23030 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالحسن منوفى نظير امل -  43

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  5409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد سنبك محمود منال -  44

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  21559 برقم قيده قسب ،، فرد تاجر  محمدين عسران الاله عبد كريمة -  45

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  14464 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عليان عمر خميس الدين سعد -  46

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  20775 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فانوس غبلاير نظمى ايهاب -  47

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  10822 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناصر نسيم هللا جاد جمال -  48

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  17983 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الضوى الحميد عبد رجب عاطف -  49

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  9429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد مصطفى عمرو -  50

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  2176 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ابراهيم حسين خالد -  51

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  22506 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف مدنى عباس ابوالحسن -  52

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  13737 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي الغفور عبد محمد صفوت -  53

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  10423 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قالده نبيل مينا -  54

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

,  المال رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  4 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدصديق حسن مصطفي -  55

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  7481 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض المسيح عبد كمال وجيه -  56

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  13393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيومى البدرى محمد الدين عماد محمد -  57

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  11884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخالى زعزوع رزق زكريا -  58

  جنيه  900000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  11884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخالى زعزوع رزق زكريا -  59

  جنيه  900000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  22709 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطاهللا تادرس سالمه كيرلس -  60

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  22709 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطاهللا تادرس سالمه كيرلس -  61

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  18716 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد محمود هويدا -  62

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  11518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دسوقى السيد على محمد -  63

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  931 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على يسن مصطفى رضيه -  64

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  19943 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد صالح نوره -  65

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  19951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمالك اسناوى لمعى امجد -  66

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  20166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبيد فهمى محمود عرفه -  67

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210101 تاريخ وفي 23469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خير محمد خالد -  1

 محمد احمد ابوالمجد صالح/ بملك العدوه شرق -ادفو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود جاد احمد الشاذلى -  2

 محمود جاد احمد محمد/ بملك  السنترال بجوار التحرير شارع -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23323    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد عبدالعزيز وزه -  3

 اسامة عبدالحفيظ زينب/ بملك  الرديسيه مدينه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود عامر محمد -  4

 عثمان محمد مصطفى/ بملك القيساريه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المهدى محمود شعبان -  5

  توفيق حسن محمد/  ملك - تربيه كليه امام - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى محمد حسن -  6

  حسن عبدالمنعم محمد/ ملك - البياره -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد نادى حامد هبه -  7

  نادى حسن احمد/  ملك - المحاميد - قبلى الحجز - ادفو ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن صغير مرزوق -  8

 حسانين الدين صالح زينب/ بملك - الكوبرى شارع -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 4586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا حسين على -  9

 محمود محمد هاشم/ بملك -سالم صالح امتداد شرق النجاجرة -امبو كوم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل تهامى خليل عبدهللا -  10

 - 9رقم محل - 3نموزج 3 موقع مبنى - الخامسه المجاوره - التانى الحى - الجديدة اسوان -اسوان ،:   الـتأشير وصف

  الجديده العمرانيه المجتمعات هيئه/ ملك

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب امين نجار على -  11

 الطيب امين نجار/ بملك  بحرى المنشيه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد جابر القناوى -  12

  بشير عبده رمضان/ ملك - الغنيميه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف على رمضان -  13

  ابراهيم حسن دعاء/  بملك  المطلب عبد شارع هارون الشيخ - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 9333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبيد سليم مصطفى -  14

 2021لسنه 14 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 12601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عثمان احمد محمود -  15

  حزين سليمان محمد رمضان/  بملك - بحرى بنبان - دراو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد كرار سيد مصطفى -  16

  محمد الوهاب عبد بسطاوى/  ملك - المستشفى خلف - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد صديق زينب -  17

  على احمد صديق محمد/ بملك  سالمون -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض فهيم سمير جرجس -  18

  معوض فهيم سمير/ ملك - الرحمه شارع - هارون الشيخ - كيما مدخل -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 21883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال محمود حسن -  19

 محمد عويس عبيد/ بملك  الجديده المنشيه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوده محمد محمود فاطمه -  20

 فرج محمد فصيل فاتن/ بملك -ابريم -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جاد محمد اسامه -  21

  محمد جاد محمد/ ملك - النوبى راشد شارع -امبو كوم وادى شركه مربعات -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر موسى عمر عنتر -  22

 موسى عمر على/ بملك الفرن عزبه كيما -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 9333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبيد سليم مصطفى -  23

  محمود ادفاوى بيومى - ورثه/ ملك - المحطه شرق -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 9333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبيد سليم مصطفى -  24

 2017لسنه 1836 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا محمد ناجح -  25

 محمد محمود احمد/ بملك  نفسية السيدة شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عمر حسين الحسن ابو -  26

  درويش محمد جاد جمال/  بملك  بالعطوانى - البوستة شارع - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاجى محمد فهمى مصطفى -  27

  حجاجى محمد فهمى/  بملك المنصورية - دراو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 23326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابوزيد محمد ابوزيد -  28

 حسن زيد ابو محمد/ بملك الفؤاديه عزبه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين  ابراهيم سرى احمد -  29

  حسين ابراهيم على منى/  بملك  25 شارع - العالقى - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الدين نصر مصطفى مريم -  30

 فرح محمد احمد سيد/ بملك الجعافرة -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود رجب محمود -  31

  على حسن بدوى السيد/  بملك  غرب السباعيه - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 13536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر ميخائيل صبرى هاله -  32

 2018 لسنة 4559 برقم مودع رئيسي محل له ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 13536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر ميخائيل صبرى هاله -  33

 تادرس بشاره اسحاق/ ملك  اللديد -بحرى الحجز -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 4025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ايوب فخرى بيتر -  34

 2021 لسنه 67 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 4025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ايوب فخرى بيتر -  35

   برقم تابع قيد  برقم اودع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا احمد فاتن -  36

  محمد سليمان محمود ماهر/ بملك - السايح نجع - بحرى البصيلية ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النور عبد خلف سمير ريمون -  37

  قلينى محارب سيفين اسحق/  بملك - النقرة وادى - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 8328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس وليم مراد مايكل -  38

  ابراهيم بسطاوى سليم نجاح/  بملك - شرق الكلح - على الشيخ - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود عابدين اشرف -  39

 هللا حسب عبدالستار فتحى/ بملك -امبو كوم وادى ارض - الورشه تقسيم -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 17693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف هاشم محمد ادهم -  40

 عبدالحليم بريص احمد يوسف/ بملك ناحى ابو سبيل -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مكي ربيع مصطفي -  41

 حسن محمد مكي ربيع/م الشطب -دراو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد بشير عبدالراضى بشير -  42

  حامد بشير عبدالراضى/ بملك بحرى الرمادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرغنى حسين شحات حسين -  43

  مصطفى حسن محمد/ بملك البحر شارع -دراو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالراضى احمد عبير -  44

  عطيه محمد اشرف/ بملك  الكروم نجع -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 13536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر ميخائيل صبرى هاله -  45

 2021 لسنة 48 برقم مودع اخر رئيسي محل له ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23345    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، احمد ابوزيد سيد صفاء -  46

  حسين محمد حسين/ ملك - بحرى الشراونه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 15405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد حسين -  47

  زيدان عبدالباسط مصطفى/  بملك - غرب النجاجره - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوزيد عويس وليد -  48

  احمد ابوزيد عويس/ بملك - غرب الشراونه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راتب فهمى عبدالسالم مصطفى -  49

  سيد راتب فهمى عبدالسالم/  بملك  الشماخيه بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يسن العباس ابو كريمه -  50

  خليل جابر احمد/  بملك - سالم صالح شارع - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالوهاب عبدالحكم احمد -  51

 على عبدالوهاب عبدالحكم/ بملك  الكفور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بركه سعيد احمد -  52

 احمد عبدالسالم هيثم/ بملك  العدوه -ادفو ،:   الـتأشير وصف



 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

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الاله عبد احمد مصطفى -  53

  محمود احمد محمود ابراهيم/ بملك   الضرايب ماموريه مبنى خلف الدماس بركه -اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعال جمعه حمزه -  54

  محمود عبدالعال جمعه/  كبمل البدرات عزبه غرب السباعيه - ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 4025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ايوب فخرى بيتر -  55

  ايوب فخرى وبيتر صليب نصيف بولس/  ملك - القديمه الصناعية المدينه - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 4025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ايوب فخرى بيتر -  56

 2015 لسنه 1353 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 23356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالم عارف كريمان -  57

  عباس احمد سيد محمود/  بملك - زغلول سعد شارع من متفرع الخطاب بن عمر شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يسن عبدالحميد احمد -  58

  يسن جمعه ربيع/ بملك قبلى بنبان -دراو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 7790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد محمد اسالم -  59

  لالستغناء 2019 لسنه 3174 برقم المودع المحل يلغى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 19950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمد اسماعيل -  60

 ايوب بولس بطرس/ بملك  يوليو 23 شارع -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 19950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمد اسماعيل -  61

 2020 لسنة 2371 برقم مودع رئيسي محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23362    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، عطا خليل ابراهيم محمد -  62

 بربرى محمد/ بملك - العلوى بالبدروم 8 رقم محل مول فرست - التحرير ابطال شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

  مصطفى كامل محمد وخالد مرسى احمد عبدالنبى وجمال سالم محمد

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا خليل ابراهيم محمد -  63

 2021 لسنه 84 برقم مودع(العسكرية المالبس ماعدا) جاهزة مالبس بيع بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210105 تاريخ وفي 21724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد الصادق عبد الدين عز محمد -  64

  ابراهيم االمين امال/ بملك الهويديه -الرمادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالقادر الدين محى خالد -  65

  مصطفى طاهر مصطفى/  بملك  قبلى بنبان - دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد الرحمن عبد خالد محمد -  66

  الدسوقى ابراهيم احمد/  بملك  الجديدة الصناعية المدينة - الجديدة الصداقة - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن احمد خديجه -  67

  محسب محمد احمد محسب/ بملك  القديمه الصناعيه المدينه -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 , العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الريس هللا عبد -  68

  محمود محمد الهرم محمد/ بملك  بالرش الرى -الرديسية وادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنبل ضوى اشرف كلحى -  69

  احمد الرازق عبد على/  بملك - حجازة قرية - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 20720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح عبده عيد -  70

  صالح عبده عبد صالح/  ملك والشباك الجنينه - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 20720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح عبده عيد -  71

 2020 لسنه3601 برقم مودع النوبة نصر بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر المجيد عبد القاسم ابو احمد -  72

  مصطفى عبدالفتاح ابراهيم/ بملك التهجير سمبل ابو -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 18956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان عيسي محمد امانى -  73

 مودع( الالزمه التراخيص على الحصول بعد)  طبية  تحاليل معمل  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 2021لسنه 87 برقم

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 18956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان عيسى محمد امانى -  74

  حمزة محمد محجوب/ بملك  الجبالوى هميمى/  شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 18956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان عيسى محمد امانى -  75

 2020لسنه 496 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يوسف عبدالجواد يوسف -  76

  محمود يوسف عبدالجواد/  بملك  فارس - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 19950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمد اسماعيل -  77

 بناحيه حديثه بناء ومواد بناء مواد تجارة بنشاط2021 لسنة 74 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  ادفو

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المجد ابو المعارف ابو جابر -  78

  على دوح ابو ركابى/  ملك - ناجى ابو سبيل - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد الناصر عبد -  79

  على احمد على/  ملك - 34 عقار- الحجر كسر - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد رمضان جابر -  80

 حسن على ابراهيم محمد/ بملك - الغنيمية قبلى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 20609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد سليمان يوسف مينا -  81

  سليمان عبيد سليمان يوسف/  ملك - االيمان قريه - الصعايده وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام همام الستار عبد -  82

  محمود محمد حسين صباح/بملك  الجيش مول امام -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 10711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس لبيب كمال محمود -  83

 المهندسين نقابة/ بملك المهندسين نقابة بمبنى االرضى الدور التحرير ابطال شارع 102 -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 باسوان الفرعية

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 20720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح عبده عيد -  84

 2021 لسنه 101 برقم مودع النوبة نصر بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سليمان احمد كلثوم ام -  85

  محمود عثمان محمد خالد/ بملك منيحه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210105 تاريخ وفي 23374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الشاذلى مصطفى الرحمن عبد -  86

  الجواد عبد الشاذلى مصطفى/  بملك - السوق شارع- دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مرسى مصطفى سيد -  87

  على احمد محمد صالح/ بملك الجيش مول امام -الزالبية ميدان -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جامع مصطفى جامع -  88

  شاطر قناوى محمد خالد/  بملك - العباسية -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسانى فتحى مؤمن -  89

  حسن عبدالمجيد سلوى/ بملك - القيصرية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 9936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عباس محمد مصطفى -  90

 لسنه 109 برقم مودع  سليمان عيد بسطاوى سيد/  بملك سعيد بور شارع امبو كوم  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

2021 

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا خليل ابراهيم محمد -  91

 2021لسنه 102 برقم مودع حريمى اكسسوار  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 23362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا خليل ابراهيم محمد -  92

/ بملك -التجارى العلوى بالبدروم( 12) محل -التجارى مول فرست -التحرير ابطال شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

  مصطفى كامل محمد وخالد-مرسى احمد النبى عبد وجمال-سالم محمد بربرى محمد

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 9936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لجليلعبدا عباس محمد مصطفى -  93

 109 برقم اودع سليمان عيد بسطاوى سيد/  بملك - بورسعيد شارع - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الصادق عبد رجب ايمن -  94

  بسطاوى الوهاب عبد حسين/  بملك - الشرفا بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير محمد جابر لمياء -  95

  محمد جابر عادل/ ملك - العباسيه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 16831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبيد عرابي محمد عبدالعزيز -  96

 محمود محمد صالح الرحيم عبد/  بملك - قبلى 7 قريه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حجاجى عبدالحفيظ عالء -  97

  حسن محمد احمد محمود/  بملك القارة غرب الكلح - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام شاكر محمد ايهاب -  98

  عبدالظاهر فاروق ابتسام/ بملك   االسود محمد حوش بجوار 1 شارع عواضه خور -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد احمد قاسم -  99

  بربرى احمد جعفر فتحيه/ بملك قبلى العتمور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد محمد ممدوح -  100

  احمد محمد عمرو/  ملك - حجازه - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 9249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان السيد احمد السيد -  101

  السيد احمد رمضان/  بملك عمرو ابو نجع بحرى البصيلية حاجر - ادفو ،  : الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى العال ابو محمد احمد -  102

  على مصطفى العال ابو محمد/  بملك - زيدان الحاج نجع - الرمادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد العال عبد محمد -  103

  محمد الكريم عبد احمد صابرين/  بملك - النصر عزبة النزل - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى طلب مصطفى احمد -  104

  حسن محمد طارق/ ملك - 166 عقار - المدينه مجلس شارع -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد احمد محمد -  105

  ابراهيم موسى عثمان محمد/  بملك - غرب السباعية-ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الطيب مهلل حنان -  106

 حسن غانم الطيب مهلل/بملك دومارية شرق الكلح -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد هالل شريف -  107

  محمود عالم عاشور/  بملك التقوى مسجد بجوار الفرن شارع الجزيرة - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 نالعنوا تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان بخيت مسعود محمد -  108

 رمضان بخيت مسعود محمد/  بملك - الريش ابو - دراو ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدهللا محمد ابوالحجاج -  109

  ابوالحجاج يوسف عبدالغنى/ بملك - البحرية االصالح -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 23386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمال يوسف طارق -  110

  جمال يوسف الدين نصر/  ملك - السوق شارع - اول بالنه - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 23394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد نبيل -  111

  احمد محمد حسين ربيع/  بملك  المحطه شرق - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 23395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى محمد السيد محمد ايهاب -  112

  القادر عبد حسين محمود حسين/  بملك  الرحمن مسجد بجوار النفق ميدان -  اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 6972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان يوسف  عبدالحفيظ محمد -  113

 احمد عبدالرحيم بركات/ بملك عابد شوقى مدرسه بجوار الريفى السيل -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 6972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان يوسف  عبدالحفيظ محمد -  114

 2016 لسنة 2352برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 23391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير محمد صالح حمدى -  115

 محمد صالح محمود/  ملك - الرشايده -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 23393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد رزق رمضان هناء -  116

  عابدين المطلب عبد هشام/ بملك  الحديد السكه مستعمره شرق -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 6972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الحفيظ عبد دمحم -  117

 2021 لسنة 148 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 23392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد عثمان على جابر -  118

 االمين على محمد نصر/ بملك -بحرى الرمادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 21953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى سلمان عبدالمتعال هبه -  119

  بدرى سليمان عبدالفتاح عبدالكريم/  بملك االشراف قرية غرب الصعايدة وادى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالرازق الحميد عبد ايمان -  120

 عبدالرحمن السيد وسعيد الرحيم عبد السيد ادم/  بملك- القنان - بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس حفنى محمود حليمه -  121

 عبدالدايم جابر محمود/ ملك -امبو كوم كفور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض ابراهيم بدرى تقى -  122

 احمد مصطفى جمعة بدرية/ بملك  المعمارية -بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد  محمد -  123

  على احمد محمد حمزه/  بملك - بحرى العتمور - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل سليمان محمد محمد تامر -  124

 محمد محمد هانى/ بملك  1شارع -الديوان -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هميمى مصطفى مصلح نوال -  125

  صيام شاكر محمد/  بملك  التعاونيات - المحمودية - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 17786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن ابراهيم عمر -  126

  حسن محمد داود/  بملك - حسين جرف - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام محمد سناء -  127

  عليان محمد احمد/  ملك  بالممر عليان عماره - زغلول سعد شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 23401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب محمود معاويه محمود -  128

  محمود معاوية مصطفى/ بملك  الزعيرات -الوسطى البصيليه -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السايح محمد الفراج عبد حامد -  129

  احمد طاهر احمد خيره/  بملك - القنادلة قبلى -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 2284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالدايم ابوالحسن شاذلى -  130

 2021لسنه 176 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سدره يمول وجدى ماجد -  131

  ابراهيم الراضى عبد الوهاب عبد/  بملك -االرضى الدور  امبو كوم كفور - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صديق محمد مرفت -  132

  شمروخ محمود صديق كمال/ بملك(  3)رقم محل التعاونيات - المحمودية -اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد  ابراهيم امام فاطمه -  133

 محمد الدين محى/  ملك - الصفوه - الصداقه - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد عباس العابدين زين -  134

  عيسى سليمان جمال سليمان/ بملك  1 رقم محل عبدالناصر جمال شارع - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرص محمود الليثى حجاج -  135

  خرص ابو محمود الضيفى حميدة/  بملك - ثانى اسوان شرطة قسم خلف - عواضة خور - اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 15485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مرسى عثمان ياسر -  136

  المعبود عبد محمد رفعت بملك السكر شركة مربعات ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 2284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم ابوالحسن شاذلى -  137

  رمضان عبدالفتاح صالح ايمان/ بملك  السادات طريق -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 2284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم ابوالحسن شاذلى -  138

 2014لسنه 1261 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 21882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمود حجاجى نجاح -  139

 نيل محمد حسين احمد صالح/  ملك- الصعايده - الجبل كلح- ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 22900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى الحى عبد جمال محمد -  140

  عبدالرحيم حفنى عبدالحى جمال/ بملك بالنه بقرية الصناعية المدينة المدينة النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن على مصطفى -  141

  ايوب محمد حسن على/ بملك - الدومارية - شرق الكلح - ادفو ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمود احمد -  142

 احمد محمود احمد يحى/  بملك - االحالم قرية - غرب الرغامة - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلينى محارب سفين نعمه -  143

  سيفين رزق وجيه/ بملك العليقات -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 23405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سليمان محمد ايمان -  144

  الكريم عبد سعدى حامد عبده/  بملك - اسوان مطحن بجوار السماد شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد ممدوح اسماء -  145

  محمد احمد محمد/  بملك البادية الباحثه مدرسة بجوار المطار شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين السعيد محمد اسماء -  146

  سليمان محمد احمد محمد/ بملك - غرب السباعية قنان -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 18032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين خميس احمد -  147

 2021لسنه 193 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد ابراهيم عفاف -  148

  محمد حسن محمد اسماء/  بملك  للحلويات جالكسى شارع - الزهور حى - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صادق أشرف دينا -  149

  محسب محمد الجابر عبد ياسر/  بملك  قبلى حجازة - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد صالح على محمد -  150

  بدوى محمد احمد جبرنا/  بملك  بهريف جزيره - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مغربى حسن حمدى -  151

  ابوزيد حامد برعى حسن/  بملك  االيمان الصعايده وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ليس سيد احمد -  152

  احمد هللا وهب ناصر خالد/  بملك  القارة - غرب الكلح - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23423    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد منصور طه -  153

  يعقوب مصطفى احمد منصور/  بملك  االيمان قريه الصعايده وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 21293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عالم جبريل احمد -  154

  احمد جمعه فاطمه/ بملك الهويديه ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد يعقوب ياسر -  155

  بملكه  ابريم قرية - النوبه نصر مركز -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى عقل انور عقل -  156

  خليفه رياض محمد/ بملك  الحجاب نجع قبلى ابوالريش-اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود طايع عبدالحميد احمد -  157

  على عمر شبيب ناديه/  بملك  السالم عزبه الكفور - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 9568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرحيم احمد عبدالظاهر -  158

 2021 لسنه 191 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 9568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرحيم احمد عبدالظاهر -  159

  عبدالرحيم احمد محمد/ بملك  الساليمه -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل مت 20210113 تاريخ وفي 9568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرحيم احمد عبدالظاهر -  160

 2017 لسنه 2212 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 18032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين خميس احمد -  161

 احمد حسين خميس/ بملك(  2 رقم محل)  الشماخية- بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 18032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين خميس احمد -  162

 2019لسنه 6071 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر ميالد مخلص مينا -  163

  جرجس فاخر عياد امجد/  بملك  معروف عزبه شرق ادفو - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 22781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالمطلب حمدى عماد -  164

  عبدالرضى رجب هللا حمدنا/ بملك بحرى الصعايده ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على السيد محمد -  165

  خليل مصطفى احمد ياسر/ بملك   زقلونة قرية - الرديسيه وادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الياس البير يوسف سعاد -  166

  الياس البير يوسف/  بملك - معروف عزبة شرق - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه يوسف شحاته يوسف -  167

  طه يوسف شحاته عبير/  بملك  محمود الشيخ ترعه - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 23428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد عباس محمود -  168

  عمران محمد عباس محمد/  بملك  الطوناب حصايا - ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو محمد محمود سيد -  169

  محمد محمود احمد/  ملك - الرحماب - قبلى الرمادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد حسانين محمد -  170

  احمد حسنين حسن/  ملك 11 شارع - الريفى السيل - اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 20697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بكرى احمد على -  171

  بكرى احمد حسين/ ملك - قبلى العتمور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد مرسى محمود محمد -  172

  سيد الصعيدى االمين حسن/  بملك الزراعى اسوان مصر شارع فارس - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 22331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رمضان احمد محمد -  173

  عبدالرحيم امين ربيع/ بملك - الخوى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فانوس فهمى بشاره فهمى -  174

  قديس شحات عادل/  ملك - القاره - غرب الكلح - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر حسان احمد فايزه -  175

  قاسم عبدالراضى عبدالناصر/ بملك  قرقر جهين شارع االحمدية -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  نوانالع تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد ماهر -  176

  اسماعيل على احمد رقية/ بملك - البلد الرغامة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد ماهر -  177

 2020 لسنه 7498 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسن احمد منى -  178

  احمد محمد عبدالكامل السيد/  بملك  البراسى جزيرة بحرى الرمادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس مجلع سعدهللا سامح -  179

  عبدالسيد منصور مجدى/ بملك - السايح نجع -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 15567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الحميد عبد محمد -  180

 محمود دكرونى حمدى/ بملك 3رقم دكان 10 رقم عمارة - الفنى المعهد امام -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الفاوى

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عطاهلل على -  181

  احمد على عطاهلل/ ملك - الهنا دار -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيامى احمد حسين منصور -  182

  خيامى احمد حسين/ بملك حجازه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبداللطيف السيد مصطفى -  183

  ابوالمجد ابوالوفا السيد محمود/ بملك   الفجر صيدليه بجوار الفرن عزبه كيما -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 22220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد ابرهيم رزيقى -  184

  شكرهللا فتحى صبرى/ بملك الجديده هيكل - بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 5206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى اسحق امجد -  185

  محمود مخلوف اشرف/ بملك  الصحة مكتب خلف السبيل شارع - هارون الشيخ - اسوان ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف مصطفى محمد -  186

  احمد يوسف مصطفى/  ملك - الدوكوفيل - الشرقى الرمد - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 



 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

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد زغلول -  187

  ابراهيم على محمد سمير/  بملك  هللا حسب نجع بحرى الرمادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمود محمد -  188

  تكرونى سيد محمد/ بملك الوليد بن خالد حى -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدالدين الدين علم بدرى يسن -  189

  الدين علم بدرى شعبان/ بملك   ابراهيم عزيز مدرسة خلف - الجديد السيل -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى جادالرب موسى عبدالحميد -  190

  مرسى عبدالواحد عبدالملك/ بملك السلسه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبادى سلمان على سليمان بثينه -  191

  عبدهللا بشير عبدهللا احمد/ بملك   زيدان الحاج بحرى الرمادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 22819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالحارس طه رمضان -  192

  حسنين عيد مختار عيد/ ملك( 3) محطه الصعايده وادى ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على راغب شحات توفيق -  193

  ابراهيم احمد غريب/  بملك  النهضه مدرسة بجوار النهضه عزبة كيما - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف مصطفى عبدالرحمن -  194

  احمد يوسف مصطفى/ ملك - الدوكوفيل طريق - الشرقى الرمد -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 8569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمود محمد -  195

  موسى احمد محمود عبدالتواب/  ملك - الغنيميه - قبلى ادفو -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد ماهر -  196

 2021لسنه 241 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعه احمد عمرو -  197

  محمد جمعه احمد/  بملك - الجديدة المنشية -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد على بهاء -  198

  ابراهيم عبده احمد/  بملك - ابوغالب- قبلى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود الدين جمال عماد -  199

  هللا عبد محمود الدين جمال/ بملك  يوليو 23 شارع -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 7202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد خليفه احمد -  200

  بملكه المطار شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عيد حسن على -  201

  احمد معوض عيد حسن/ بملك - قبلى العتمور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 12699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن عبدالعزيز مؤمن -  202

  السيد على ابوالحسن/ بملك على الشيخ -شرق الكلح -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 12699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن عبدالعزيز مؤمن -  203

 2019 لسنة 1021 برقم مودع تابع ومحل2018 لسنة 3162 برقم مودع رئيسى سجل له ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل بكر ابو محمد كريمة -  204

  حسين كرارحسنين احمد/  بملك - امبو كوم - قبلى العتمور - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد توفيق محمد عايده -  205

 احمد صالح شعبان ورثة/ بملك الزراعى واألئتمان التنميه بنك خلف -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد نعيم يوسف بيشوى -  206

  خليل غطاس مفيد/ بملك الغربى باالسكان بالل شارع -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 12699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن عبدالعزيز مؤمن -  207

 2021 لسنة 249 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير فوص, 

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 10018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكرى وليم نشات فليب -  208

 شركة/ بملك- االقاليم موقف امام السيارات وتموين لخدمة النيل محطة -الجديد الكورنيش -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 (وشركاه جرجس كامل ميالد) ايجيبت الفراعنة



 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

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سعيد صفاء -  209

  حسن محمد امين محمد/ بملك -العباسية -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 7943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد هللا حسب محمد الحسن ابو -  210

  حسين محمد الحاج منى/  بملك - القبلى الجامع شارع - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 23449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبده محمود -  211

  خليل فؤاد محمود خالد/ بملك  زغلول سعد شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى صديق سيد بركات -  212

  محمود محمد ابوالحسن/  ملك - النجاجرة - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عثمان محمود الكريم جاد -  213

  عثمان محمود فاطمة/  بملك - السادات التنمية بنك بجوار - دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ثمانى حسن هللا نصر -  214

 ثمانى حسن عبدالفتاح/  بملك - االمير كوم غرب الكلح - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 14595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالوفا محمد جمال هالة -  215

 الوفا ابو محمد جمال/ بملك  البيارة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالحسن يسن محمد مصطفى -  216

  ابراهيم فهمى مؤمن/  بملك  الحصايا - بحرى الرمادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل بشارة حليم حشمت -  217

  خليل بشارة حليم/  ملك - الشماخيه - بحرى البصيليه - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب الصغير فنجرى على -  218

 2021 لسنة 285 برقم مودع رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكريا سعدى العابدين زين عبير -  219

  الكريم عوض اللطيف عبد فاطمة/  بملك الكرنك - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين كامل الدسوقى ابراهيم -  220

 حسن عمران محمد عبدالناصر/ بملك البصيلية حاجر بحرى البصيلية ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد امين فتحى طه -  221

  ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك - بحرى 7 - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود سيد بدريه -  222

 فضل محمد حسين احمد/ بملك الفلل منطقة 7 -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد هللا حمدنا محمد -  223

  مغربى االمير ابوالمجد/  بملك- الفاروق عمارة بجوار هارون الشيخ - اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود ابراهيم رجاء -  224

 مرسى الزاهر محمد/ بملك عمرو ابو نجع - بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب الصغير فنجرى على -  225

 على يمنى كريمة/ بملك -السنية عزبة -كيما -اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب الصغير فنجرى على -  226

 2020لسنة 7940 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد احمد محمد -  227

  متولى النبى عبد حامد/ بملك الشرفا -بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل طاهر عبدالفتاح محمد -  228

  عبدالراضى حسن مصطفى حسن/ بملك  ماهر احمد شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم عبادى محمد -  229

  عثمان صالح حيدر/ بملك يعقوب احمد محمد شارع -اطلس -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23481    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، احمد عبدالباقى محمود جمعه -  230

  اسماعيل محمد محمود زينب/ بملك فارس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى سيد موسى ايمن -  231

  رفاعى سيد موسى/ بملك -شرق الرغامة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد على طه محمود -  232

 هللا عبد على طه محمد/  بملك - المعمارية بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 7454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد احمد محمد -  233

 محمد حسن الرحيم عبد/ بملك سعيد بور شارع -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف قالده رشدى ماجد -  234

  راغب زكى جمال/ بملك -العطاياب - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود محمد محمود -  235

  النجار احمد محمود محمد/  بملك - فارس - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالغفور ربيع سيد -  236

  عبدالباسط محمد محمود/  بملك  الطويسة - الحصايا - دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة محمد زكى محمود -  237

 احمد صادق جالل/  ملك - 3 نمره - عبادى وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد ابراهيم -  238

  سليمان حسين يحي/ بملك 7رقم عقار بالبدروم الشواربى شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 14871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل الوهابعبد فوزى طارق -  239

 2021 لسنه 288 برقم مودع امبو كوم بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 14871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدالوهاب فوزى طارق -  240

  ابراهيم الغنى عبد محمود/  بملك - المعبد شارع - البياره -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 14871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدالوهاب فوزى طارق -  241

 2019 لسنه 602 برقم مودع امبو كوم بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الناصر عبد محمد -  242

  محمد على محمد الناصر عبد/  بملك - الخرازة نجع بحرى الحبارى- ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 23478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس صبحى سمير ايليا -  243

 بدير توفيق ميشيل/  بملك - المطحن - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد ابراهيم احمد -  244

   محمد محمد ابراهيم سيد/  بملك العال عبد الشيخ نجع اقليت امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اللطيف عبد محمد رضا -  245

 المنعم عبد على عفيفى سالم/ بملك هيكل نجع -بحري البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين  ابراهيم سرى احمد -  246

 2021 لسنه 319 برقم مودع النوبة نصر بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم رمضان هاشم محمود -  247

  حسن محمد هللا عبد الحسن ابو/  بملك - االهليه التامين عمارات السادات - اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 16047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير تادرس بشير مجدى -  248

 نصير تادرس بشير/  بملك اللديد بحرى الحجز ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 16047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير تادرس بشير مجدى -  249

 2019 لسنه  2583 برقم مودع رئسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد النبى عبد زينب -  250

  محمد حسن احمد فراج/  بملك - الجديدة المنشية - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين معوض يوسف بيشوى -  251

  يوسف سيفين معوض عادل/  بملك اللديد بحرى الحجز/  ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان هالل حسن خالد -  252

  بشير العزيز عبد رمضان/  ملك - غرب كشتمنه - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور المولى عبد الدين نور اسامه -  253

 المولى عبد الدين نور عاطف/  بملك فراج خليل عزبه الرمادى ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 9310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عوض محمد سعيد -  254

 2021 لسنة 343 برقم مودع رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده نعيم مشيل رمزى -  255

  عبده اسماعيل ابراهيم سليمان/  بملك التهجير سمبل ابو - النوبه نصر ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد النعيم عبد حصال -  256

  محمد عطيتو عبده محمد/  بملك الجديده المنشيه - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد على ادريس شادية -  257

 مرغنى ربيع كمال/ بملك النقرة وادى -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 11773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم نجار محمد -  258

  محمد النبى عبد غالب بدرية/  بملك - الشريف امين ضاحية - اطلس - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 11773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم نجار محمد -  259

 2018 لسنه 1447 برقم مودع اسوان بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس فوزى عدلى مينا -  260

  جاد بطرس فوزى عدلى/  بملك الصحى الصرف محطه االصالح - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 15774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسكين محمد عبدالباسط -  261

  مصطفي حماد عبدالصبور يونس بملك - الكوبري بجوار - السباعيه قنان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام همام الستار عبد -  262

 بملكه  الجيش مول امام -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين  ابراهيم سرى احمد -  263

  ابراهيم سرى احمد محمد/  بملك - 20 شارع - العالقى قرية - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين  ابراهيم سرى احمد -  264

 2021 لسنه 54 برقم مودع النوبة نصر بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى طه مصطفى احمد -  265

 عيسى محمد عبدالقادر/ بملك -قبلى الرديسيه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 16047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير تادرس بشير مجدي -  266

 2021 لسنه328 برقم مودع اخر رئسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 1189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد محمود رضوان خضر -  267

  رضوان خضر مجاهد - بملك المقله - بحري ابوالريش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى رأفت شاذلى -  268

 معوض محمد جابر نجاة/ بملك  البناء مواد سوق -الجديدة الصناعية المدينة -اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقتاح العزيز عبد فؤاد محمد -  269

  درويش على حسن فاطمة/  بملك - الجيش مسجد امام التحرير ابطال شارع132 - اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافش احمد بدرى مصطفى -  270

 السيد نجار جمعة مصطفى/ بملك  الشرفا بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 13047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم العابدين زين الدين عصام علياء -  271

  حسين ياسين ناصر محمود/ بملك المحمودية مطلع القديمة الصناعية المدينة اسوان ،:   الـتأشير وصف,  نوانالع

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 9310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عوض محمد سعيد -  272

  احمد محمد عمر/ بملك -الصاغه شارع -دراو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 9310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عوض محمد سعيد -  273

 2017 لسنة 1786 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس الفتاح عبد  محفوظ -  274

  متولى الحافظ عبد افراح/  بملك - الشئون شارع - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 21766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سيد زكريا -  275

  عليان احمد عليان ورثه/ بملك البندر شرق شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح نظير موسى هانى -  276

 عبدالمسيح نظير امين/ بملك  منيحه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا رفلة بولس هدرا -  277

 واصف محفوظ فكرى هناء/  بملك - العرب عزبة - العباسية - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 4884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم -  278

 محمد الحسن ابو الحميد عبد مصطفى/ بملك- النجاجرة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الرازق عبد الباسط عبد -  279

 عبدهللا خليفة سعدى/ بملك  الشرقى الرمد -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد مصطفى -  280

 ابراهيم سعيد جمعه/ بملك وير ابو قريه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسن كرم -  281

  على محمد حسن/  بملك - الكبيره الغابه - دراو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل جندى كيرلس ناصر -  282

 كريم لبيب نعيم/ بملك  لبيب نعيم عماره -اطلس -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 11773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم نجار محمد -  283

 354 برقم مودع اسوان بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبادى سالمه ركابى عنتر -  284

  احمد عبادى سالمه ركابى بملك قبلى المنشيه/  امبو كوم  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى ناجى اشرف مريم -  285

  الباسط عبد جاد محمد جاد/  بملك البلد الرغامه - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان بخيت مسعود محمد -  286

  رمضان بخيت مسعود/ ملك -الريش ابو -دراو ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد حميد محمد سليمان -  287

 القادر عبد سعيد حسن/  بملك - القفطيه - دراو ،:   الـتأشير وصف,  نالعنوا

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 23506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ابراهيم محمد -  288

 على محمد على ابراهيم/ بملك  المويسات نجع -قبلى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدهللا حجاج محمد -  289

 عبدهللا حجاج محمد احمد/ بملك شرق الرغامه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود كمال سيد -  290

  توفيق عبدالصبور صابر/ بملك - امبو كوم كفور-امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 18063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صغير جابرعبده صابر -  291

 (400)برقم مودع- حريمى مالبس/بنشاط-ادفو/بناحية- اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الطيب محمد البدرى محمد -  292

  محمود محمد سلوى/ ملك(   1 رقم 28) عقار احمد قرشى شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 22846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالوهاب على رجب -  293

 على عبدالوهاب على هللا عوض/بملك- الزوايديه- بحرى البصيليه ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 22846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالوهاب على رجب -  294

 (7205)برقم مودع-االلبان لبيع مواشى تربية/بنشاط-ادفو/بناحية- رئيسى محل له ، :  الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد احمد على -  295

 بركات محمد احمد مصطفى/ بملك االيمان قرية -الصعايده وادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد يوسف زكريا -  296

 كريم خضرى حمدى/بملك- السايح نجع بحرى-بحرى البصيليه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 7202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد خليفه احمد -  297

 عبدالمالك بشرى هانى/بملك- المطار شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل الصبور عبد على -  298

 على اسماعيل عبدالصبور بدوى/بملك-الشهامه قرية- الصعايده وادى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل الصبور عبد على -  299

 (727)برقم مودع-وتموين بقالة/بنشاط-ادفو/بناحية- رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود سعد اباساده كيرلس -  300

 هاللى عبدهللا جامع انور/بملك-الزراعيين عمارات خلف ،:   الـتأشير وصف, 



 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

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جمعه محمد سيد -  301

  محمد احمد حجاج سعاد/ بملك - البيارة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالدايم مهلل وليد -  302

 احمد الدايم عبد مهلل/ بملك  الشمايخه بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى ابراهيم كريم خضره -  303

 على بدرى حامد/ بملك العاص بن عمرو قريه الصعايده وادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 22031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير تادرس وليم بيشوى -  304

 غالى فرج نصير بطرس نجاه/ بملك  اللديد -بحرى الحجز -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل الصبور عبد على -  305

 (406)برقم مودع-االلبان لبيع مواشى تربية/بنشاط-ادفو/بناحية- اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالكريم محمد محمود -  306

 احمد محمد عبدالكريم محمد/بملك قبلى الصعايدة -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود متولى كريمة -  307

  حسين احمد ضوى عبده/ بملك  التوفيقية عزبة - العباسيو -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 19619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد يونس محمد -  308

 2021 لسنه 581 برقم مودع النوبة نصر بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درياس موسى مهنى رومانى -  309

  عيسى جرجس رومانى/ بملك  الجامع المسجد بدروم النيل كورنيش شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد عبدالنبى منى -  310

 قناوى محمد مصطفى/بملك- هيكل-بحرى البصيليه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر حامد محمود هللا حمدنا -  311

 عمر حامد محمود حامد/ بملك  بحرى الشراونه -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد سليم زينب -  312

 بكرى سليم احمد سليم/ بملك  ناجى ابو سبيل/ امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبده عبدالحافظ -  313

 احمد محمد عبده ابراهيم/ بملك  العكارمية -بحرى الرمادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب جرجس عياد ثروت -  314

  واصف نظير حبيب ميمى/ بملك - المريناب - قبلى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسن بكرى اشرف -  315

  احمد حسن الدين صالح حسن/ بملك   الباقر الدين صالح شارع -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوزيد سيد احمد -  316

  ابوزيد سالم هدى/ بملك - بحرى الشراونه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 2805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس شحات سمير امال -  317

 السيد عبد رزق ظريف نشأت/ بملك  المطحن -مبارك ضاحية المطحن -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 3703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد مرزوق موسى حسين -  318

 اسماعيل عيد على سعدى/بملك- االلبان حى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد عويضة ابراهيم ابانوب -  319

 الشهيد عبد عويضة ابراهيم عصام/ بملك معروف عزبة شرق -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 7202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد خليفه احمد -  320

 (398)برقم مودع-موبيليا معرض/بنشاط- اسوان/بناحية- فرع محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 22203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الوهاب عبد عادل محمد -  321

  سليمان محمود  سليمان عبدالحافظ/ بملك - الدولة امن خلف - الناقرة -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو عبيد محمد صالح -  322

  مصطفى محمد يوسف احمد/ بملك الهنا دار - قبلى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 18063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صغير جابرعبده صابر -  323

 نور عبدالعزيز عاطف/بملك- السوق شارع- عبدالعزيز مول ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 18063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صغير جابرعبده صابر -  324

 (6122)برقم مودع-وتجزئه جمله غذائية مواد بيع/ بنشاط-ادفو/بناحية- رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عثمان حسن منتهى -  325

 محمود االمين احمد محمود/ بملك فارس نزلة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 8270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على العابدين زين يوسف -  326

 والء/بملك الصحى والصرف الشرب مياه شركة بجوار الجداوى القاضى شارع اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 لمجيدعبدا حسن محرم

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 22846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالوهاب على رجب -  327

 (394)برقم مودع-بناء مواد وتوريدات عامة مقاوالت/بنشاط-ادفو/بناحية- اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 23524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عثمان محمد احمد -  328

  حامد محمد زكى طه/ بملك - فارس -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حمدان مجاهد محمد -  329

  االيمان قرية - الصعايدة وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يوسف الخضرى حوريه -  330

  عبدهللا عليان احمد يوسف/ بملك - وعافية توماس -النوبه نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الرضى عبد محمد احمد -  331

  عامر امين محمد كريمه/  بملك - ارمنا قرية - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 19495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الوفا ابو صديق محمود -  332

  اسماعيل مصطفى اسماعيل زكيه/ بملك - معروف النزل شرق -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 12158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صليب مريس ابوشوى -  333

  عباس محمد ابراهيم محمد/  بملك - القديمة الطافى امام - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابوالعال الهام -  334

  محمد على جابر جالل/ بملك بحرى البصيلية قنان -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كامل عبدالفتاح احمد -  335

  طايع عبدهللا محمد/ بملك  الطيران عماير 5 عقاررقم- السيل -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 20210121 تاريخ وفي 23559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد العظيم عبد محمود الرازق عبد -  336

  اللطيف عبد العظيم عبد محمود/  بملك  القنان - بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد شعبان سمير -  337

  سيد سايح سيد امل/  بملك  السايح نجع - بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ربه عبد محمد رضوان -  338

  قناوى صالح هشام/  بملك  القاضى رافت عيادة امام فريد عباس شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 21034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى بحر سعيد محمد -  339

 المنير محمد محمود محمد/  بملك  غرب السباعية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 21034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى بحر سعيد محمد -  340

 2020 لسنة 4110 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد عبدهللا محمود -  341

  موسى احمد عبدهللا/ بملك تاج الشيخ غرب السباعية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 14603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حماد على محمد عادل -  342

  احمد محمد حسين ربيع/ بملك المحطه شرق -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 14603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حماد على محمد عادل -  343

 2019 لسنة 113 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضوى حسن احمد عادل -  344

  على محمد سيد الحسن ابو/ بملك  العرب سبيل -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس ابراهيم معوض ارزيق -  345

  ابراهيم حنا نظير/  ملك - الخوى - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا نجيب حليم جرجس مايكل -  346

  نجيب حليم رومانى رامى/  بملك - حداد ابو شارع - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين مقبل ابراهيم رجب -  347

  حسنين مقبل احمد الحسن/ بملك - المياة مرشح امام -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد سيد سعيد هدى -  348

  محمد سعيد محمد/  ملك - القفطيه - دراو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خليل احمد يحيى -  349

  حسين خليل عباس مصطفى/  بملك  البدرات عزبة - غرب السباعية - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210121 تاريخ وفي 20784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصادق محمد االمين محمد صالح ابراهيم -  350

  الصادق محمد احمد اشرف/  بملك  المعمارية بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23372    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، احمد على احمد الناصر عبد -  351

 419 برقم مودع متكاملة مقاوالت  بنشاط اسوان بناحيه اخر رئيسى محل افتتاج ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبده السيد الرحمن عبد -  352

 الصبور عبد/  بملك  القوصى الصبور عبد عمارة 251 رقم عقار البركة شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  محمود الشاذلى

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالجليل حسين عمرو -  353

  موسى ابراهيم بدرى زينب/ بملك - ابوخليفه حاجر -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد العاطى عبد حنان -  354

  السيد احمد مصطفى محمد/  بملك  المعمارية بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد مهلل محمود سيد -  355

  حسن محمد امير حسن/  بملك  الكرنك - غرب الكلح - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الظاهر عبد انور الظاهر عبد -  356

  طه الظاهر عبد انور/  بملك  االيمان قرية - الصعايدة وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل سليمان مرغنى ايمن -  357

  فاضل سليمان مرغنى/  بملك  تانى بالنه - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 21034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى بحر سعيد محمد -  358

 2021 لسنة 449 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 ختاري وفي 23538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبد ونيس سليمان بقطر -  359

  احمد العال عبد محمد محسن/  بملك  بحرى الحاره شارع - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 14464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان عمر خميس الدين سعد -  360

  محمود ابوالمجد ابوالوفا/ بملك - الهريم شارع - المعمارية - بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج احمد جمال باهلل المعتز -  361

 عارف محمد سيد سميرة/ بملك  الخطاب بن عمر شارع -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210121 تاريخ وفي 23544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل ابراهيم عبداللطيف عبدالصادق -  362

  جبريل ابراهيم عبداللطيف/  بملك - قبلى الكنوز نجع - دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل عبدالوهاب عالء -  363

  خليل عبدالوهاب عمرو/ بملك - االمير كوم غرب الكلح -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالمالك عدلى بيشوى -  364

  سيفين حنا سيفين/بملك غرب السباعية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عوض محمد العابدين زين -  365

  خشروف عمر عوض محمد/ بملك البيضاء العزبه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد عبدالناصر -  366

  على احمد على/ بملك  محمد الشيخ شارع - هارون الشيخ -اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد عبدالناصر -  367

 107 برقم مودع وفالفل وفول كافيتريا  بنشاط اسوان بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب عبدالنعيم عطيتو احمد -  368

  محمد ادم محمد جمعة/ بملك  للتعدين النصر شركة بجوار - غرب السباعية -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 5409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سنبك محمود منال -  369

  يسن هللا حمدنا ابراهيم/ بملك - االمير كوم -غرب الكلح -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الرازق عبد على محمد -  370

  البدرات عزبة - غرب السباعية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى عبدالعظيم محمود اسراء -  371

  محمد عادل محسن/ بملك - السبعين حى -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210124 تاريخ وفي 23584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن صادق محمد عبدالرحمن -  372

  محمد عبدالحارس ابوالحسن/ ملك - الحروبه - المنشيه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 21822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلتس رزق مجلع سوزان -  373

 حنا زكى يوحنا عماد/  بملك - العوينية بحرى الحجز - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 21822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلتس رزق مجلع سوزان -  374

 2020 لسنه 5432 برقم مودع ادفو بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى سليمان رجب تقادم -  375

 يوسف ابراهيم سعيد ابراهيم/ بملك الترعه غرب مستبعد االيمان قريه 8حوش الصعايده وادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد متولى محمد فاطمه -  376

  فرحان ابراهيم محمد/  ملك - الفرن عزبه - كيما - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالقادر سيد انشراح -  377

  محمد شحات حامد/ ملك - العرب نجع -دراو ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد محروس الحافظ عبد -  378

  عوض جابر مصطفى/  ملك - العطوانى قريه - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 4384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا عبدالناصر عبدهللا -  379

 محمد عبدهللا عبدالناصر/ بملك بورسعيد شارع -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 يختار وفي 4384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا عبدالناصر عبدهللا -  380

  2015لسنه 1818 برقم مودع  رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرشى السالم عبد الزهراء فاطمه -  381

 لبيب فايز ايمان/  بملك - الصحى التامين - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 16097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد سعدي محمود -  382

  على احمد سعدى على/ بملك -حجازة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 4384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا عبدالناصر عبدهللا -  383

 2021 لسنه514 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد الحجاج ابو محمد -  384

  حسين الكريم جاد اشرف/ بملك  زغلول صفيه شارع -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع عبدالرحيم على شعبان -  385

  جاد احمد فاطمه/ ملك - غرب الرغامه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان منصور ابوالحج على -  386

  منصور ابوالحج الفضل ابو/ ملك - فارس -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 22394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم  محمود  جبرهللا عمر -  387

  شحات ابراهيم محمود جبرهللا/ بملك النقره وادى الرحمن عباد مسجد خلف نصرالنوبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد الجليل عبد صبرى محمد -  388

  حماد الجليل عبد صبرى/  ملك - البصالى - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 20773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمارى جبريل يسرى -  389

 محمد عمارى جبريل ايمن/ بملك -بحرى بنبان -دراو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 20773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمارى جبريل يسرى -  390

 2020 لسنة 3685 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 
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 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسن اشرف -  391

  محمد احمد حسن خالد/ بملك - الحرية قرية-امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم ماهر محمد -  392

  موسى ابراهيم ماهر عالء/ بملك  الحامى نجع الحاجر بحرى البصيليه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 22506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مدنى عباس ابوالحسن -  393

  بملكه شرق الكلح ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد بهاء اشرف -  394

 محمد محمد مصطفى يس/ بملك العباسية -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد محمد عيد -  395

 محمد الدين محى محمد/ بملك حجازه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالعظيم المختار -  396

  محمد متولى سيد ابراهيم/ بملك  العرب سبيل-امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 12505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على موسى مصطفى -  397

 2021 لسنة 497 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل سامى ميخائيل صموائيل -  398

  روفائيل سامى ميخائيل/ بملك   التحرير ابطال شارع -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 12505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على موسى مصطفى -  399

  موسى على موسى/ بملك  الشبيكه -قبلى سلوا -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 12505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على موسى مصطفى -  400

 2018 لسنة 2802 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 21095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى سليم محمد ابوالحسن -  401

  طه محمد هللا عطيت هادى/ بملك 1نمره عبادى وادى -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 21095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى سليم محمد ابوالحسن -  402

 2020 لسنه 4202 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بدرى احمد ابراهيم -  403

  حسين هللا جود ركابى محمود/  بملك - القبلى الجامع - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عيسى محمد محمود -  404

 عبدهللا عامر عيسى محمد/ بملك بحرى المنشية -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 12104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى منصور موسى ماريانا -  405

  انور سليمان ريمون/  ملك - خريط - النوبه نصر ، :  الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسن مصطفى محمد -  406

  على محمد شحات حامد/  بملك  العرب نجع - دراو ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد درويش السيد احمد محمد -  407

  درويش السيد احمد/ ملك - بحرى سلوا -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 21095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى سليم محمد الحسن ابو -  408

 2021 لسنه 513برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط بدرى ابوالقاسم احمد -  409

 عبدالباسط حسن محمد/ ملك - المويسات حاجر -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 20773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمارى جبريل يسرى -  410

 2021 لسنة 507 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بجاتوا عبدالعزيز محمد وليد -  411

 حامد محمد حامد اسالم/ بملك الطرق النشاء العامه النيل شركة بجوار العالقى طريق -اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 22723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن جابر مديحه -  412

  بملكها العرب حاجر - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جبر محمد احمد خلود -  413

  طه احمد على محمد/ بملك لالحذية باتا محل بجوار( 255) رقم عقار - ماهر احمد شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف
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 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 14603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حماد على محمد عادل -  414

 2021 لسنة 447 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 2176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم حسين خالد -  415

  على ابراهيم حسين/ بملك الحكروب -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 23582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران شحات عبدالباسط راشا -  416

 عبدهللا الطيب محمد/ بملك قبلى 7 -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يوسف الحميد عبد -  417

  حسن على احمد/  ملك- السبع حوض - ادفو معبد بجوار - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سيد صبرى مروه -  418

  صالح محمد يونس محمد/ بملك اول بالنه -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 15450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد خالد الحسين -  419

  محمد عبدالفتاح عبدهللا/ بملك -( 60) رقم بالعقار - المحمودية -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 10533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالعظيم منصور اكرم -  420

  ايوب عبدالعاطى السيد/ بملك  التهامى عمر بقاله امام الحدادين بميدان المطار شارع اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل مت 20210125 تاريخ وفي 23590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد السميع عبد نعمة -  421

  محمود الناصر عبد جمال/  بملك - حجاجى عزبة - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد عبده زينب -  422

  صابرين عبدالصبور عبدهللا/ بملك   ابوراوى شارع - الجديدة المنشية -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم طه ربيع -  423

  احمد ابراهيم طه فراج/ بملك العطوانى شرق -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود االمين عيسى ايمان -  424

  محمود درويش احمد/ بملك 1 شقه ا 22عمارة- الجزيرة عمارات - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسين هشام محمد -  425

  جمال محمد محمود عصام/   بملك  والرياضه الشباب تقسيم السادات طريق - اسوان ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فهمى منصور احمد -  426

  ابراهيم فهمى منصور عالء/ بملك - الكبيرة الغابة -دراو ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 10423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قالده نبيل مينا -  427

 شاكر يعقوب مريم/ بملك اوسكار فندق امام البركة اسوان ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضوى  عبدالراضى ربيع عادل -  428

  الضوى عبدالراضى ربيع/ بملك   بحرى الخور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين بكرى هللا عبد محمد -  429

  خليل محمود محمد يوسف/  بملك - قبلى السبيل - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عبيد رمضان -  430

  حميد احمد عبيد مصطفى/ بملك  البريد مكتب خلف شارع - نصرالنوبه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 16237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسين عبدالحفيظ عالء -  431

 القاسم ابو ابراهيم رزق/ بملك القنادله -ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 16237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسين عبدالحفيظ عالء -  432

 2019 لسنة 2941 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى السايح عبدالرازق احمد -  433

 عبدالرازق جمعه محمد/ بملك -عمر ابو نجع -بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد سيفين رفعت جرجس -  434

  راشد رشدى مديحة/  بملك  الطحان محل بجوار - المحمودية مطلع - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود درويش محمد -  435

 محمود درويش احمد/ ملك - بالنفق المعاشات مبنى بجوار - الحصايا -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد احمد عاشور ناصر -  436

  احمد عاشور اشرف/ بملك -حجازة قرية -امبو كومن ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 16237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسين الحفيظ عبد عالء -  437

 2021 لسنة 530 برقم مودع اخر رئسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 4    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدصديق حسن مصطفي -  438

  صديق محمد حسن محمود/  بملك  المالكى - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 21933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد ابراهيم حسين محسن -  439

  محمد بشير محمد زكريا/ بملك -عنيبة -النوبة نصر مركز ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان حسين محمد مصطفى -  440

  حسين الصبور عبد حسن/  ملك - كعوان كوبرى بجوار - الصعايده وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عيسى الدين بدر سيد -  441

 بدر ابراهيم/  بملك - الطلبه سكن بجوار - شرق الشيمه نجع - قبلى الريش ابو - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عيسى الدين

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 22991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على محمد ضوى ايه -  442

  حامد هللا خلف عصام/ بملك -الزلط جبل منطقة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل سامى ميخائيل سامى -  443

  روفائيل سامى خائيلمي/  بملك - 100 رقم التحريرعقار ابطال شارع - دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 23594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم مصطفى عادل -  444

  على ابراهيم مصطفى/  ملك - اللديد - بحرى الحجز - ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 19619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد يونس محمد -  445

  حسن سيد صبرى صفاء/  بملك - اول بالنه - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 19619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد يونس محمد -  446

 2020 لسنه 1677 برقم مودع النوبة نصر بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس اسكندر  عيسى جاد -  447

  جرجس اسكندر عيسى/  بملك - القديمه الصناعيه  المدينة - اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق امين مجلع مارى -  448

  خليل صالح رمضان بملك الصالح برج المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 19014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبى سيدهم اسعد ايمن -  449

  سعيد صبحى ماجد/  بملك - السماحه قريه الصعايده وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ركابي محمد -  450

  شعبان خميس احمد بملك 3 رقم الطرقه االرضي الدور سنتر سيتي مول البندر شرق شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 2913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاره فؤاد لطفى شنوده -  451

  يعقوب احمد محمد/ بملك للمشروبات االهرام مخزن بجوار - اطلس -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد محمد -  452

 احمد محمد احمد/  بملك النجاجرة امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب محمد شاذلى احمد سيد -  453

  محمود خليل هاشم/ ملك - مستجد العتمور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210126 تاريخ وفي 23620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد العظيم عبد مصطفى اسماء -  454

  عبدالحليم العابدين زين فراج/بملك العبابدة نجع -بحرى بنبان -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم عبدالعزيز عبدالكريم محمود -  455

  ادم عبدالعزيز الكريم عبد احمد/ بملك المقدون -هيكل نجع -بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مختار الدين صالح محمد -  456

 يوسف مصطفى عامر/ ملك - 2خريط - نصرالنوبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعيد الفتاح عبد ابوالحسن -  457

 طه محمد مكاوى/  ملك - السياله - النوية نصر ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السايح الدين تاج مديحه -  458

 سعد ربيع عرفه/ بملك -قبلى الخور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  نوانالع تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد فؤاد سيد -  459

  احمد فؤاد حسن/ ملك - قبلى الخور -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم نوبى بدرى ياسين -  460

  حسنين على محمد على/ بملك القنان بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رمضان عبده محمود -  461

  رمضان عبده مصطفى/ بملك الشمايخه بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عيد محمد يوسف -  462

  حسن عيد محمد/ بملك العرب نجع -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد جمعة عبدهللا -  463

  محمد ابراهيم محمد جمعة/ بملك  - الشطب -دراو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال عبدالفتاح عبدالوهاب -  464

 عبدالعال عبدالفتاح احمد/ بملك   النيل كورنيش شارع - شارع - غرب السباعية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210126 تاريخ وفي 21827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمود اللطيف عبد محمد -  465

  عبداللطيف محمود عبداللطيف/ بملك غرب السباعية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم بدرى منصور شاذلى -  466

  احمد عبدالدايم بدرى منصور/ بملك   هيكل نجع - بحرى البصيلية -فواد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فؤاد احمد -  467

  احمد محمد فؤاد فاطمه/  حسن محمد محمد نجاح/ بملك   سالم صالح شارع -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض خليل عياد مايكل -  468

  هللا اش عبدالدايم صالح/ بملك 47 رقم -عنيبه -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عيد عبدالفتاح محمد عبدهللا -  469

  على محمد حسن سيد محمود/ بملك الصاغه شارع -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عباس محمد ابراهيم -  470

  حماد عباس محمد بملك قبلى سبعه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم همام محمد حسن -  471

  محمد عمران محمد/  ملك - المنصوريه - دراو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح عرفات محمد -  472

  ابراهيم على احمد ورثة/  بملك  الفكهانى مول - زغلول سعد شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 22062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرابى محمد عرابى -  473

  مصطفى منولى احمد/ بملك - السماد شارع -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقير محمد الحليم عبد عماد -  474

  حسن احمد فتاح حسن/  بملك - غرب توشكى - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23659    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا نورى سليمان نوال -  475

  محمد سمباج حسن حمدى/ بملك  نصرالنوبة -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حسين جابر احمد -  476

  طه جابر حسين مصطفى/ بملك  الشماخيه - بحرى البصيليه -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى زكى مرسى وائل -  477

  محمود احمد صالح/ ملك - المطحن شرق - الحكروب -اسوان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى  الحافظ عبد على سيد ابراهيم -  478

  موسى الحافظ عبد على سيد محمد/  بملك  اسوان مصر طريق دابود قرية - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سليمان العزيز عبد سليمان -  479

  عبدالفتاح السيد احمد الزهراء/  بملك - الكاجوج - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح خليل محمد خليل -  480

  سليم عامر محمود عيد/  بملك  الخصاص - بحرى البصيليه - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى سيد محمد السيد -  481

  احمد سالم احمد/  ملك - المويسات نجع - قبلى البصيليه - ادفو ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم ابراهيم عبدالسالم محمد -  482

  عبدالرحيم ابراهيم محمود/ بملك - مقار كوبرى منطقة -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرازق االمير محمد احمد -  483

  احمد عبدالرازق االمير محمد عبدهللا/  بملك  القنان بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاهر سعد طاهر مصطفى -  484

  جمعه عبدالعاطى محمد/ بملك المعمارية بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برباوى حسين شغبى حجاجى -  485

  معوض برباوى حسين شغبى/  بملك  غرب السباعيه - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليدس يعقوب ايليا يوحنا -  486

 بملكه 207 وحده زغلول سعد مول -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فراج سيد الفتاح عبد -  487

  سيد عبدالفتاح وائل/  بملك  الفؤاديه - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده محمد رمضان -  488

  عبده محمد احمد/ بملك   الطويل نجع -الكوبانية -اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العومى محمد زينب -  489

  احمد حسن الدين صالح/ بملك   عبدالناصر جمال شارع -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على الحسن ابو جمال -  490

  حسن على الحسن ابو صالح/  بملك - االسماعيلية قرية - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد جمعه عبدالكريم -  491

  رمضان احمد عبدالحكيم/ بملك  هيكل نجع - بحرى البصيلية -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جمعه عبدالعاطى محمد -  492

  احمد رمضان طه/  بملك  الشماخيه - بحرى البصيلية - ادفو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج احمد جابر محمود -  493

  عبدالرحيم احمد يوسف/  بملك  زغلول سعد شارع - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد عالء -  494

  حسن احمد على احمد/  بملك  المعرف شارع - غرب السباعية - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد بسطاوى فتحى -  495

  اسماعيل رزيقى عبدالعال محمد/  بملك  العاص بن عمرو قرية - الصعايدة وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد ايوب زغلول ارميا -  496

  ابراهيم سفين رزق فايز/  بملك - العليقات - الفرع شارع - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسنين عيد عالء -  497

  محمد احمد محمد عادل/  بملك  الغنيمية قبلى - ادفو ،:   أشيرالـت وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس ايوب بولس بطرس -  498

  بولس ايوب بولس كيرلس/ بملك -  المستشفى خلف شارع -ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر احمد جمعه عادل -  499

  سرور محمد مهلل صفيه/  بملك  العاص بن عمرو قريه الصعايده وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى محمود محمد -  500

  محمود مصطفى محمود مصطفى/ بملك - قبلى الشراونة -ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضرى عبدالحكيم بدرى محمد -  501

  حسن على سعدى احمد/ بملك  قبلى الصعايده وادى - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 23649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حارس البدرى محمد -  502

  رجب حارس البدرى/ ملك - البحريه االصالح -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد ابراهيم حسين عبدالعظيم -  503

  حسين العظيم عبد ابراهيم/  بملك - بحرى بنبان - دراو ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد ابراهيم حسين عبدالعظيم -  504

 2017 لسنه 2615برقم ودعم دراو بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده امين رسمى دانيال -  505

  عبده امين رسمى مينا/ بملك - قبلى بنبان - دراو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 13829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فكى حامد مصطفى -  506

  على حماد على محمد عادل/  بملك المحطه شرق - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 13829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فكى حامد مصطفى -  507

 2018 لسنه 4999 برقم مودع ادفو بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 6267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزيز نور على -  508

  حسين محمود صبرى/  بملك - مبارك حسنى شارع السباعية - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد محمود سيد -  509

  مسعود محمود بشير محمود/ بملك -غرب كشتمنة -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 6267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزيز نور على -  510

  حسين محمود صبرى/  بملك - مبارك حسنى شارع السباعية - ادفو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحات على عامر عمر -  511

  عثمان حفنى محمد احمد/ بملك شرق الرغامه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210131 تاريخ وفي 23678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد هللا عبد الشاذلى محمود اسامه -  512

  على محمد هللا عبد الشاذلى محمود/  بملك - الرقبة - دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  انالعنو تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عفاش حسين سارة -  513

  المجيد عبد الباسط عبد سليمان محمد/  بملك - السادات طريق - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عباس طلعت محمود -  514

  محمد احمد على على/ بملك  9رقم المحطة شارع -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد مختار فاطمه -  515

  على محمد تامر/  ملك - الزهور - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 20166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد فهمى محمود عرفه -  516

  فهمى محمود عمر/ بملك العرب نجع -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 21903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمود هند -  517

 احمد محمد محمود/  ملك - منيحه - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحات محمد على عرفه -  518

  شحات محمد احمد رجب/ بملك النجاجره -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطا صالح محمد -  519

  على تايب سليمان مطر/  بملك - العرب نجع قرية - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطا عياد بركات -  520

  ايوب الرب جاد عبدهللا/ بملك - مكى السيل -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210131 تاريخ وفي 23672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد يسن الدين نور محمد حسين -  521

  احمد حسين عثمان محمد/ بملك   السبعين حوض - الرقبة -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض احمد عدنان السالم عبد -  522

  معوض احمد عدنان/  بملك  على ابو خور بحرى الحجز - ادفو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عثمان عبدالرحيم سميره -  523

 محمد السيد ركابى ناصر/ بملك  مخيمر عزبة -شرق الرغامة -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدربه محمد -  524

  محمد محمود عبدربه/  بملك 2 خريط - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 13829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فكى حامد مصطفى -  525

 2021 لسنه 656 برقم مودع ادفو بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد جمال -  526

 محمد احمد ابراهيم اشرف/ بملك العوضالب بحرى ادفو -ادفو ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد المكارم ابو ناديه -  527

 حلمى محمد/   بملك لبيب حماده ورشه بجوار الناقصه المسله خلف المحمودية - اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  سليم

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد ميخائيل فرح شرين -  528

 بولس جورجى ثروت/ بملك الكرنتينة الغابة -دراو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد هشام محمد -  529

  صديق عثمان سليمان/  بملك  127 رقم عقار - زغلول سعد شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين كمليا -  530

 محمد ادريس محمود حسين/ لكبم غرب الرغامه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ركابى الدين سراج فؤاد رشا -  531

  السيد ركابى سيد ركابى/  بملك - فارس - امبو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 21392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال السيد ناصر محمد -  532

  عبدالعال السيد ناصر/ ملك - السلخانه -امبو كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 21392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال السيد ناصر محمد -  533

 2020 لسنه 4718 برقم مودع رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد احمد عبيد مصطفى -  534

  ادم امين ابراهيم الهام/  بملك - البريد خلف - النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم حسين عبدالعظيم -  535

 2021 لسنه 651 برقم مودع  دراو بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يسن مصطفى رضيه -  536

 سعد محمد سعد سامح/ بملك -المالكى قرية -النوبة نصر ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 21392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السيد ناصر محمد -  537

 2021 لسنه 661 برقم مودع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبدالودو اسماعيل الصغير حسين -  538

 عبدالودود اسماعيل الصغير/ بملك شرق العالى السد -اسوان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 23683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبد سالم امير -  539

 احمد محمد خالد/  ملك - المسجد بجوار - السلسله - امبو كوم ،:   الـتأشير


