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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 3462 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادالمولى عبدالعزيز على هدى -  1

 محمد محمد عادل ورثه/  بملك حسام ماركت سوبر بجوار - بورسعيد منطقة:  بجهة ، زينه واسماك طيور محل

 مكتب عن 3461 برقم 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمود حسن احمد -  2

 حسين احمد عاشور سيد/  بملك سوريا 36 رقم عقار - الحرية شارع:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 3453 برقم 20210112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته على يوسف النقراشى -  3

 عقار - االتحاد شارع:  بجهة ، ع.م.ج وداخل السياحة لوزارة تخضع التى االنشطة دون كرفانات وتوريد بترولية خدمات

 بدير احمد حسن/  بملك االسالم فجر صيدلية بجوار 31 رقم

 ، بقالة عن 3467 برقم 20210127 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه على عاشور هدى -  4

 عبدالوهاب محمد احمد/  بملك للموبيالت الماجيك امام - سعود الملك شارع:  بجهة

 عن 3463 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه سعيد عبدربه احمد -  5

 تخضع التى االنشطة ودون العمالة توريد دون داخلية رحالت وتنظيم سيارات وتاجير وتوريدات بترولية خدمات مكتب

 خدمات ودون والدولى الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من الالزمة التراخيص على الحصول وبعد السياحة لوزارة

 ابوبكر احمد طارق/  بملك الميناء شارع:  بجهة ، االنترنت

 عن 3454 برقم 20210113 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالرازق على محمد -  6

 احمد على عيد امال/  بملك االمل وحدة بجوار - االذاعة شارع:  بجهة ، حالقة صالون

 محل عن 3455 برقم 20210113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب بيومى على عيد -  7

 توفيق حسن خالد/  بملك فريد محمد شارع 14 رقم عقار:  بجهة ، حالقة

 عن 3464 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس وهيب عياد كارولين -  8

 موريس جهاد/  بملك دانيال ماركت سوبر بجوار - االذاعة شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 2 رقم محل - عطاهللا

 بيع عن 3465 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد بضابا قزمان مكاريوس -  9

 جهاد/  بملك دانيال ماركت سوبر بجوار - االذاعة شارع:  بجهة ، الطبية المستحضرات دون تجميل مستحضرات

 1 رقم محل - عطاهللا موريس

 عن 3007 برقم 20210119 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواض عزب عبدالمقصود ايمان -  10

 الطالب/  بملك - 17 رقم عقار - االذاعه ارعش:  بجهة ، مالبس مغسله

 عن 3451 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى اسماعيل سعيد ايمان -  11

 برقم الصادرة االمنية الموافقة وبموجب الالزمة التراخيص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما  استيشن بالى

/  بملك سليم عباس الشهيد مدرسة بجوار - المستشفى ميدان - السنترال شارع:  بجهة ، 2020/11/30 بتاريخ 6829

 مصطفى احمد تقى طلعت محمد

 عن 3449 برقم 20210105 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعطا فتحى فرج صبحى -  12

 حسين محمد حسين/  بملك حامد مطعم بجوار - االذاعة شارع:  بجهة ، حالقة صالون

 هدايا بيع عن 3450 برقم 20210110 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حسين اميره -  13

 محمد محمود هناء/  بملك قاسم سيد مكتب امام - االتحاد شارع - 128 مساكن:  بجهة ، وخردوات

 عن 3458 برقم 20210117 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللهى محمد عبدالعزيز عبده -  14

 محطة بجوار - القديمة المعاشات:  بجهة ، العسكرية المهمات ودون الالزمة التصاريح كافة اخذ بعد صناعى امن مهمات

 عبدهللا محمد عبدهللا سيد/  بملك االتوبيس

 عن 3459 برقم 20210117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على طنطاوى غريب كمال محمد -  15

 محمود عسيرى محمد/  بملك 37 رقم عقار - االتحاد شارع:  بجهة ، تسالى محل

 محل عن 3460 برقم 20210117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عايش احمد عصام ساره -  16

 هللا عوض محمدين شيماء/  بملك سليم عباس الشهيد مدرسة بجوار - حجازى سالمه شارع:  بجهة ، واكسسوارات هدايا

 3457 برقم 20210114 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود محمد الشحات فاتن -  17

 احمد السالمعبد عبدالناصر/  بملك 253 شارع:  بجهة ، ومشتمالتها العسكرية  المالبس عدا فيما مالبس عن

   ــــــــــــــــــــــ  
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 وتاجير العمومية والتوريدات والمقاوالت البترولية الخدمات  ،  شركة   وشريكه محمد حسين مجدى/  شركة -  1

 لوزارة تخضع التى االنشطة ودون العمالة توريد عدا فيما البترول مجال فى المتعلقة الخدمات وكافة والسيارات المعدات

 والمقاوالت البترولية الخدمات عن ، 3452 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   السياحة

 ودون العمالة توريد عدا فيما البترول مجال فى المتعلقة الخدمات وكافة والسيارات المعدات وتاجير العمومية والتوريدات

 حسين حسن/  بملك غارب راس - خوررحمى - السالم شارع 99 عقار:  بجهة ، السياحة لوزارة تخضع التى االنشطة

 حسين محمد

 عمومية مقاوالت باعمال القيام  ،  شركة(    وشركاه عمر محمود محمد فاطمه)  رشوان احمد امير/   ورثه شركة -  2

   مالها ،رأس   واالنترنت والحراسة االمن خدمات دون الثقيلة المعدات ونقل بترولية وخدمات كرفانات واصالح

 وخدمات كرفانات واصالح عمومية مقاوالت باعمال القيام عن ، 3456 برقم 20210114 فى ،قيدت 2000000.000

 مجدى ورثة/  بملك هللا عوض شارع 23:  بجهة ، واالنترنت والحراسة االمن خدمات دون الثقيلة المعدات ونقل بترولية

 رشوان احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   6:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشوان محمود محمد على   - 1

 . النشاط العتزال 2021/1/3 بتاريخ 1257 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   1820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد مكاوى أحمد   - 2

 بتاريخ 1258 رقم محو بامر االخر الرئيسى والمحل الرئيسى للمحل التجارى السجل الغاء تم  السجل شطب/محو

 . النشاط العتزال 2021/1/6

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   1820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد مكاوى أحمد   - 3

 خبتاري 1258 رقم محو بامر االخر الرئيسى والمحل الرئيسى للمحل التجارى السجل الغاء تم  السجل شطب/محو

 . النشاط العتزال 2021/1/6

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   2668:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  إسماعيل على سيد منال   - 4

 . النشاط العتزال 2021/1/6 بتاريخ 1259 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   2748:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على مصطفى محمد منصور   - 5

 2021/1/12 بتاريخ 1261 رقم محو بامر االخر الرئيسى للمحل التجارى السجل الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   2035:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم رشوان احمد امير   - 6

 احمد محمود عمر/  بملك المخازن شارع ب 118 رقم عقار فى الكائن التابع للفرع التجارى السجل الغاء تم  السجل

 . للوفاة 2021/1/14 بتاريخ 1262 رقم محو بامر محمد

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   1492:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بغدادى احمد محمد حليمه   - 7

 2021/1/20 بتاريخ 1263 رقم محو بامر االخر الرئيسى والمحل الرئيسى للمحل التجارى السجل الغاء تم  السجل

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   1492:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بغدادى احمد محمد حليمه   - 8

 النشاط العتزال 2021/1/20 بتاريخ 1263 رقم محو بامر االخر الرئيسى للمحل التجارى السجل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   3231:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد محمد رضيه   - 9

 النشاط العتزال 2021/1/20 بتاريخ 1264 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   3004:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماد مرسى عباس هدى   - 10

 . النشاط العتزال 2021/1/21 بتاريخ 1265 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل
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 تم   20210124 تاريخ وفى ،   3053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطوه محمد عبدالوهاب محمود احمد   - 11

 . النشاط العتزال 2021/1/24 بتاريخ 1266 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   3376:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  توفيق محمد توفيق بدريه   - 12

 النشاط العتزال 2021/1/25 بتاريخ 1267 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد على طه   - 13

 للوفاة 2021/1/25 بتاريخ 1269 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم

 شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   458:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد سعيد محمد   - 14

 النشاط العتزال 2021/1/25 بتاريخ 1268 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   1780:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  أحمد بدوى محمد عبدالرحيم   - 15

 . النشاط العتزال 2021/1/27 بتاريخ 1271 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210127 تاريخ وفى ،   3166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عثمان احمد ماجده   - 16

 . النشاط العتزال 2021/1/27 بتاريخ 1270 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   3049:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عطيه محمد عطيه   - 17

 . النشاط العتزال 2021/01/31 بتاريخ 1272 رقم محو بامر التجارى السجل الغاء تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  2433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشورى عبدهللا محمد صباح -  1

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  3438 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على اسماعيل محمود سيد طارق -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  3192 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين عبدالمنعم محمد مريم -  3

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  3158 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالمطلب مصطفى خالد -  4

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  2059 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد عبدالعزيز فاروق بسمه -  5

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 1576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبادى محمد المدثر -  1

  2021/1/4 بتاريخ الرئيسى للمركز التابعة الفروع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 1576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبادى محمد المدثر -  2

 المستشفى خلف - المدينة مجلس شارع - الفراغات تقسيم الكائن للمركزالرئيسى التابع الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 2021/1/4 بتاريخ وتصدير وتفريغ شحن مكتب/ الى نشاطه والمعدل دسوقى احمد عبدالنعيم/  بملك العام

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 3449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعطا فتحى فرج صبحى -  3

  حسين محمد حسين/  بملك حامد مطعم بجوار - االذاعة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 2255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميالد جندي ميشيل عمانوئيل -  4

 عطاهللا احمد/  بملك االمل مكتبة بجوار - االذاعة من متفرع - المنشية شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  على ابراهيم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 3450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين اميره -  5

  محمد محمود هناء/  بملك قاسم سيد مكتب امام - االتحاد شارع - 128 مساكن ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 3451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى اسماعيل سعيد ايمان -  6

 احمد تقى طلعت محمد/  بملك سليم عباس الشهيد مدرسة بجوار - المستشفى ميدان - السنترال شارع ،:   الـتأشير وصف

  مصطفى

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 3453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته على يوسف النقراشى -  7

  بدير احمد حسن/  بملك االسالم فجر صيدلية بجوار 31 رقم عقار - االتحاد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 3454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرازق على محمد -  8

  احمد على عيد امال/  بملك االمل وحدة بجوار - االذاعة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 3455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب بيومى على عيد -  9

  توفيق حسن خالد/  بملك فريد محمد شارع 14 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 3457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود محمد الشحات فاتن -  10

  احمد عبدالسالم عبدالناصر/  بملك 253 شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 3458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللهى محمد عبدالعزيز عبده -  11

  عبدهللا محمد عبدهللا سيد/  بملك االتوبيس محطة بجوار - القديمة المعاشات ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 3460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عايش احمد عصام ساره -  12

 هللا عوض محمدين شيماء/  بملك سليم عباس الشهيد مدرسة بجوار - حجازى سالمه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 3459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طنطاوى غريب كمال محمد -  13

  محمود عسيرى محمد/  بملك 37 رقم عقار - االتحاد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 2652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى همام احمد نعمه -  14

 عبدالمطلب انور/  بملك الطبية للتحاليل الكمال معمل بجوار - الجنينة شارع 30 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  احمد

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 3461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمود حسن احمد -  15

  حسين احمد عاشور سيد/  بملك سوريا 36 رقم عقار - الحرية شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 3007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض عزب عبدالمقصود إيمان -  16

 - السنيور مساكن غارب براس الكائن  مالبس مغسله/  نشاط اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 جنيه الف فقط 1000 قدره مال براس و كلين هاوس تجاريه بسمه و الطالب/  بملك - 17 رقم عقار - االذاعه شارع

 الغير

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 3007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض عزب عبدالمقصود ايمان -  17

 الطالب/  بملك - 17 رقم عقار - االذاعه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 3462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالمولى عبدالعزيز على هدى -  18

  محمد محمد عادل ورثه/  بملك حسام ماركت سوبر بجوار - بورسعيد منطقة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن جمعه محمد حمدى -  19

  النادى/  بملك الرياضى غارب راس نادى بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 3463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه سعيد عبدربه احمد -  20

  ابوبكر احمد طارق/  بملك الميناء شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 3464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس وهيب عياد كارولين -  21

 2 رقم محل - عطاهللا موريس جهاد/  بملك دانيال ماركت سوبر بجوار - االذاعة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 3465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد بضابا قزمان مكاريوس -  22

 1 رقم محل - عطاهللا موريس جهاد/  بملك دانيال ماركت سوبر بجوار - االذاعة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 3467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على عاشور هدى -  23

 عبدالوهاب محمد احمد/  بملك للموبيالت الماجيك امام - سعود الملك شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدنى محمد محمد رباب -  24

 بملك مصر بنك خلف - الشاذلى ابوالحسن شارع - الدهار الكائن جاهزة مالبس/  نشاط التابع الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 زيودة/  تجارية وبسمة مغربى محمد نجاة/ 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

,  النشاط تعديل تم20210105 تاريخ وفي 2433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى عبدهللا محمد صباح -  1

 كهربائية ادوات بيع/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 3158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمطلب مصطفى خالد -  2

 السياحة لوزارة تخضع التى االنشطة دون غذائية مواد وتوريد المتجددة الطاقة خدمات/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 الالزمة التصاريح كافة اخذ وبعد ع.م.ج وداخل

  ، فرد تاجر ، العمال نقل و البتروليه للخدمات محمد حسين الرب جاد الخالد مكتب/  بجعله التجاري االسم تعديل -  3

 عمال نقل متعهد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 3446   برقم قيده سبق

 االزمه التصاريح اخذ بعد و السياحه انشطه دون داخلي

,  النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 3446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين جادالرب خالد -  4

 االزمه التصاريح اخذ بعد و السياحه انشطه دون داخلي عمال نقل متعهد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 3160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت موسى بخيت عبدهللا -  5

 مجمدة طيور بيع/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن جمعه محمد حمدى -  6

 على الحصول وبعد العمالة وتوريد والحراسة واالمن االنترنت خدمات عدا فيما فراشة واعمال افراح قاعة/  بجعله النشاط تعديل
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