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 مواشً تربٌة عن 49872 برلم 21211318 فى لٌد ، 611110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صدلى عبدالفتاح سٌد -  4
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 تغٌٌر عن 22526 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالراضً عبدالباسط الحسن -  5
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 الداخلٌة التجارة تنمٌة لجهاز التابع والموازٌن المصوغات دمغ مصلحة من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد الذهب وشراء
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  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   47398:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن مصطفً فتحً امال   - 3

 لالستغاء السجل هذا الغاء تم

 الغاء نم  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   41311:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحمٌن علً دمحم احمد   - 4

 نهائٌا السجل هذا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   47575:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فهمى رشدى رفعت ماٌكل   - 5
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 تم  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   32941:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرعً حسن دمحم حسن   - 38

 نهائٌا السجل هذا الغاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   26583:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم سٌد منً   - 39

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   42931:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً عباس سٌد فهمً   - 41

 لالستغناء السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   37248:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً االمٌن مهدي سناء   - 41

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   26214:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الحمٌد عبد سلٌمان   - 42

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   15571:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان حسنى دمحم خالد   - 43

 لالستغناء التابع المحل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   37391:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم صالح شكري صالح   - 44

 نهائٌا السجل هذا الغاء

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   42112:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ادم بكري فتحً مصطفً   - 45

 لالستغناء السجل هذا الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   49144:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسٌن سٌد زٌنب   - 46

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   35917:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطا حسن دمحم منال   - 47

 نهائٌا السجل هذا الغاء

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   42112:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ادم بكري فتحً مصطفً   - 48

 لالستغناء للفرع  السجل هذا الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   33131:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور شحاته احمد عزه   - 49

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   37714:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد صالح سعد دمحم   - 51

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   44219:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على سعٌد احمد سناء   - 51

 نهائٌا السجل هذا الغاء

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   47411:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نوح عبدالنور برسوم نادٌه   - 52

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   22891:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم النعٌم عبد جابر العنٌن ابو   - 53

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   21219:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نورالدٌن موسى دمحم احمد   - 54

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   45252:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا حسب سٌدهم شحاتة صبحً   - 55

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   38119:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفً علً حسن عادل   - 56

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   31111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عبدالرسول علً نصر   - 57

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   26457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عارف مصطفً جمال دعاء   - 58

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   33374:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم اسماعٌل علً حسٌن   - 59

 لالستغناء التابع المحل الغاء تمم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   45384:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزٌك لطٌف رزق مٌنا   - 61

 لالستغناء الفرع الغاء

 الغاء تم  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   24292:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مدنى عباس حسن   - 61

 نهائٌا السجل هذا

 الغاء تم  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   41657:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماد دمحم دمحم رشاد   - 62

 نهائٌا السجل هذا

 تم  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   26854:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد حسن علً شاذلً   - 63

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   31664:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً مصطفً عبده   - 64

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   18611:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطٌف سلٌم محمود   - 65

 نهائٌا السجل هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   21583:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف دمحم ابراهٌم احمد   - 66

 للوفاه نهائٌا السجل هذا الغاء

 الغاء تم  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   13574:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن علً عرفه   - 67

 نهائٌا السجل هذا

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   41762:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابراهٌم سٌد ٌوسف   - 68

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   43126:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسحاق جبره نصحً رامى   - 69

 لالستغناء التابع المحل الغاء تم

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   51186:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمسٌح رسله مهنى نادٌه   - 71

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   35839:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلطان علً مبارن كرٌمه   - 71

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   37182:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق دمحم عبدالعزٌز محمود   - 72

 للوفاة نهائٌا السجل هذا الغاء تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   18473:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم سوٌلم عبدالرحمن محمود   - 73

 نهائٌا السجل هذا الغاء تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  47398 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن مصطفً فتحً امال -  1

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  24459 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جبران زخارى فؤاد اٌوب -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  38113 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن موسً حسن سلٌم -  3

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  41598 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جادالمولً سعٌد محمود صالح -  4

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  33664 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد الفتاح عبد دمحم -  5

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  19311 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل دمحم احمد ٌوسف -  6

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  37926 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود عبدالرحٌم احمد صالح -  7

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  16695 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا علً مصطفً اسماعٌل -  8

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  43427 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم عبدالحكٌم ربٌع -  9

  جنٌه  9111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  46857 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسً احمد عبدالنبً احمد -  11

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  36243 برلم دهلٌ سبك ،، فرد تاجر  نوح عبدالمسٌح مصري نبٌل -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  46135 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌم علً دمحم اٌمان -  12

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  28183 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منمرٌوس خلٌل عٌاد عواطف -  13

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  48868 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد عبدالاله خلف محمود -  14

  جنٌه  491110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  22773 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن احمد الحمٌد عبد ممدوح -  15

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  33176 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود سالمة بدرى عبدالرازق -  16

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  13921 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه ودٌع ثروت -  17

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  31464 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً احمد دمحم محمود -  18

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  25886 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن احمد دمحم ابوالحسن -  19

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  14115 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ثابت دمحم عمر دمحم -  21

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  41111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عٌسً ابوالوفا محمود مصطفً -  21

  جنٌه  451110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  34434 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعٌد دمحم سعد طلعت -  22

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  21916 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌحًٌ دمحم البدري رجب -  23

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  48918 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم مغازى على اشرف -  24

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  33374 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم اسماعٌل علً حسٌن -  25

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  45832 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نصر حسٌن نصر عبدالسالم -  26

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  35141 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوبكر احمد محمود رفعت -  27

  جنٌه  3511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  42456 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حماده عز منصور -  28

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  33144 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل ادم بكري فتحً رضا -  29

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  45948 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمسٌح منسً مجلً جرجس -  31

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  41169 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم احمد الدٌن عالء -  31

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  43392 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محارب جمٌل حشمت جرجس -  32

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  26793 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمسٌح لسطندى داود جنفٌاف -  33

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  44416 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى عبده موسى منصور -  34

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  41344 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم شحاته عبدالصبور نجوي -  35

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  17958 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطاهلل نظٌر ودٌع امٌن -  36

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس عدٌلت:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 47398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن مصطفً فتحً امال -  1

 لالستغناء 2121 لسنه 3195 برلم المودع المحل ٌلغً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 41212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود عامر هٌام -  2

 2121 لسنه 719 برلم اودع امبو كوم بناحٌة اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 41212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود عامر هٌام -  3

 حسن علً مصطفً/ بملن- زغلول سعد شارع- المدٌم العباسٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 37217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل احمد ٌوسف دمحم -  4

 خلٌل احمد ٌوسف احمد/ بملن - البٌطرٌة الوحدة خلف - السماد شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 49552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم لطفى صفوت دمحم -  5

 عبدالكرٌم لطفً صفوت/ بملن - زغلول سعد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 49552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم لطفى صفوت دمحم -  6

 2113 لسنة 411 برلم مودع رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 49552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم لطفى صفوت دمحم -  7

 2121 لسنة 743 برلم مودع اخر رئٌسً محل تتاحاف تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 27491    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولً ابراهٌم مرسً محمود -  8

 للمشروعات التنفٌذى الجهاز ملن أ6 عنبر 12 الوحده الصناعٌه المدٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 33366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن الركابً احمد عواطف -  9

 2121 لسنة 779 برلم مودع احر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 33366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن الركابً احمد عواطف -  11

 2113 لسنة 939 برلم مودع رئٌسً محل لها ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 33366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن الركابً احمد عواطف -  11

 احمد حسن صالح دمحم/ بملن - المحطة بجوار - بحري سلوا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 38889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منوفً حسٌن سٌد الشاذلً -  12

 عبدالحفٌظ شاكر حسٌن/ بملن - بورسعٌد شارع43 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 42256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عمر عبدالعال فلاير -  13

 عبدالرحٌم صدٌك سامً/ بملن - التهجٌر سمبل ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 42256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عمر عبدالعال فلاير -  14

 2121 لسنه 785 برلم اودع اسوان بناحٌه اخر رئٌسً محل التتاح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 47123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاضل عمر حسن سٌد -  15

 فاضل عمر حسن/ ملن - البنزٌنة خلف - المحمودٌة ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 47123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاضل عمر حسن سٌد -  16

 2111 لسنة 3143 برلم مودع رئٌسً محل له ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 49872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن صدلى عبدالفتاح سٌد -  17

 عبدالحلٌم علً دمحم/ ملن - بحري بنبان ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 49872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن صدلى عبدالفتاح سٌد -  18

 2113 لسنة 1282 برلم مودع رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 51176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بباوي بولس ٌعموب -  19

 احمد الرب جاد ولٌد/ بملن - الدلادٌك - شرق الكلح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 47123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاضل عمر حسن سٌد -  21

 2121 لسنة 833 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 49872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن صدلى عبدالفتاح سٌد -  21

 2121 لسنة 819 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 41967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الدٌن فتح دمحم منٌر -  22

 بملكه التعلٌمٌة االبنٌة بجوار دمحم الدٌن فتح دمحم منٌر مهندس عمارة ناصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 47428    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف حسن فرٌد احمد -  23

 محمود دمحم عبدهللا دمحم ملن طلبة مخبز بجوار المطار شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منمرٌوس مٌخائٌل جرجس امٌر -  24

 منمرٌوس مٌخائٌل جرجس/ بملن - زغلول سعد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 46861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم احمد دمحم حسن -  25

 ابوسمبل لمدٌنة المحلٌة الوحدة ملن العاملٌن نادى ارض السٌاحى ابوسمبل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 46861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم احمد دمحم حسن -  26

 لالستغناء 2119 لسنة 1735 برلم المودع المحل وٌلغً لالستغناء 2115 لسنة 746 برلم المودع المحل ٌلغً ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 46135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم علً دمحم اٌمان -  27

 2121 لسنه 2594 برلم المودع التابع المحل الغاء ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 46135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم علً دمحم اٌمان -  28

 سٌد سعد عبداللطٌف/ بملن - الجدٌده المنشٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 42271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على صندل سلٌم عادل -  29

 2121 لسنة 885 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 42112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  31

 فمٌر محمود دمحم دمحم/ بملن - االرضً الدور - فمٌر محمود عمارة - المحمودٌة مطلع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 42112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  31

 2118 لسنة 2279 برلم مودع رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 42271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على صندل سلٌم عادل -  32

 صندل سلٌم خالد/ بملن - اللٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 42271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على صندل سلٌم عادل -  33

 2118 لسنة 2955 برلم مودع رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 42112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  34

 محمود دمحم ناصر/ بملن - الغازات شركة امام - الغازات شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 42112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  35

 (لالستغناء 2121 لسنة 965 رلم بالتاشٌر ملغً) 2121 لسنة 878 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 47767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى حلمى على على دمحم على -  36

 حسن دمحم صالح سناء/ بملن - 29 رلم بالعمار المدارس شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 38684    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعزٌز رمضان محمود -  37

 حسن جابر حسن ملن سالمون ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 49522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم عبٌدان عبدالفتاح سامح -  38

  بملكه - المٌتمٌة حاجر - ادفو ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 13921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ودٌع ثروت -  39

 بملكه المدٌمة الصناعٌة المدٌنة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 33931    مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً رمضان نادٌه -  41

  موسى احمد حامد فهمى/  بملن  اللدٌد - بحرى الحجز - ادفو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 33931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً رمضان نادٌه -  41

 2121 لسنة 943 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 42931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عباس سٌد فهمً -  42

 لالستغناء 2118 لسنة 3638 برلم المودع المحل ٌلغً ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 49225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى حسنى عائشه -  43

 سلٌم عبدالممصود دمحم/ بملن  اكادٌمً السالم مدرسة امام - الصحً التامٌن شارع العماد ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 42112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  44

 2121 لسنة 966 برلم مودع فمٌر محمود دمحم دمحم ملن االرضً الدور فمٌر محمود عمارة المحمودٌة مطلع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 42562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غبلاير حزٌن شولى رزٌمى -  45

 بملكه حنبل بن احمد االمام شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 47612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برنابه مٌالد نبٌل مٌشٌل -  46

  الدالى الغنى عبد خالد/  بملن العماد - اسوان ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 15571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان حسنى دمحم خالد -  47

  لالستغناء 2121 لسنه 2393 برلم المودع المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 42112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  48

  فمٌر محمود دمحم دمحم ملن االرضً الدور فمٌر محمود عمارة المحمودٌة مطلع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 45252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حسب سٌدهم شحاتة صبحً -  49

 جرس كامل مٌالد/ بملن - االلالٌم مولف - ابوالرٌش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 47111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس فوزي فتحً اٌمن -  51

 دمحم جمعة صابر خالد/ بملن - النمرة وادي - النوبة نصر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 45252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حسب سٌدهم شحاتة صبحً -  51

 لالستغناء 2121 لسنة 621 برلم المودع المحل ٌاغى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 45252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حسب سٌدهم شحاتة صبحً -  52

 2121 لسنة 988 برلم مودع جرس كامل مٌالد/ ملن - االلالٌم مولف - ابوالرٌش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 33374    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم اسماعٌل علً حسٌن -  53

 لالستغناء 2111 لسنه 3282 برلم المودع المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 12945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان محمود عبدالرحمن -  54

 الصناعٌة للمشروعات التنفٌذي الجهاز ملن( د) نموذج -21 عنبر - 61 الوحدة - بالشالل الصناعً المجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 21134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشهٌد حلمً جمال -  55

 لبٌب عبدالمالن راندا/ بملن - الشالل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 21573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحافظ عزالدٌن -  56

 بملكه - الصالحٌة بجوار - الصناعٌة المدٌنة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 21573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحافظ عزالدٌن -  57

 1995 لسنة 1865 برلم مودع اخر رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 21573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحافظ عزالدٌن -  58

 2121 لسنة 1116 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 45384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزٌك لطٌف رزق مٌنا -  59

 اسكندر نجٌب صبري ارمون/ بملن - المدٌمه الصناعٌه المدٌنه-الصالحٌن شارع من المتفرع- المناعٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 45384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزٌك لطٌف رزق مٌنا -  61

 لالستغناء 2121 لسنة 2153 برلم المودع المحل ٌلغً ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 44175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد ادم سٌد -  61

 احمد دمحم شعبان مصطفى/ بملن - المنان - بحري البصٌلٌة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 34671    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً ابوالمجد النوبً طاهره -  62

 حافظ صادق اٌمن/ ملن - الكوبري بجوار -الجدٌد السٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 51178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر علً ٌوسف دمحم احمد -  63

 مصطفى حسن محسن/ ملن - بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 51178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر على ٌوسف دمحم احمد -  64

  خضر مصطفى السمٌع عبد/  بملن المولف بجوار 2 رلم محل الفاروق برج النفك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 33931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً رمضان نادٌه -  65

  موسى احمد حامد فهمى/ بملن اللدٌد - بحرى الحجز - ادفو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 33931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً رمضان نادٌه -  66

 2121 لسنه 1168 برلم مودع اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 18281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً صادق دمحم -  67

  على صادق اشرف/  بملن امبو كوم شرطه مركز شارع امتداد - السبعٌن حى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 45373    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم احمد مصطفى -  68

 بملكه الحصاٌا بحرى الرمادى:  الً العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 18281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً صادق دمحم -  69

 2121 لسنه 1176 برلم مودع اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 41169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد الدٌن عالء -  71

 احمد دمحم احمد الدٌن ضٌاء/  بملن 15 شارع الدٌون ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 43126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسحاق جبره نصحً رامى -  71

  2115/ 11/ 23  3358 برلم المودع اخر رئٌسً المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 44275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل ناثان  عبدهللا بٌشوى -  72

  صالح الشٌخ جمعٌة ملن صالح الشٌخ جمعٌة بممر السٌد بن عبدالمجٌد شارع:  الً للفرع العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 33295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن علً حسٌن سعدي -  73

 ابوزٌد محمود حمدان دمحم ملن التحرٌر شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 51179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة حامد فؤاد حامد -  74

  بٌومً دمحم الدٌن وشرف بٌومً طه عصام/ ملن 88 عمار - االمن فرق سور بجانب االثار عمارات خلف 22 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالراضً عبدالباسط الحسن -  75

 2121 لسنة 1131 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 44416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى عبده موسى رمنصو -  76

 احمد عبدالحمٌد جمال/ بملن - بورسعٌد شارع - حجاجً عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالراضً عبدالباسط الحسن -  77

 زاهر عبدالراضً عبدالباسط/ بملن - 52 عمارة بجوار - الفرن عزبة - كٌما ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالراضً عبدالباسط الحسن -  78

 1997 لسنة 1844 برلم مودع اخر رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 47398   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن مصطفً فتحً امال -  1

 (سناكس)الذرة وشٌبس مخلالت تصنٌع/  الً النشاط ٌعدل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 36243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوح عبدالمسٌح مصري نبٌل -  2

 (العسكرٌة المالبس عدا ما) عربً ترزى:  الً النشاط ٌعدل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 21992   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الروبً السٌد توفٌك وفمً محمود -  3

 الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد( ورمله زلط) والمحاجر المناجم خامات استخراج/ نشاط اضافه:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 37926   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرحٌم احمد صالح -  4

 ( االعشابب تجمٌل مركز) النشاط من ٌحذف:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 46861   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم احمد دمحم حسن -  5

 فندق:  الً النشاط ٌعدل

 ٌعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 46135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم علً دمحم اٌمان -  6

 االلبان لبٌع مواشً تربٌه/ الً النشاط

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 36736   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على حزٌن فاطمه -  7

 مكتبٌه ادوات بٌع/ النشاط ٌعدل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 41733   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر دمحم عبدالعال وائل -  8

 معدات تاجٌر/  النشاط الى ٌضاف

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 42112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  9

                                                          واالت عدد تجارة( واالنترنت والكمبٌوتر العماله تورٌدات ماعدا) عمومٌة تورٌدات/ الى النشاط الى ٌضاف

 معادن تشكٌل/ نشاط وٌحذف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 28183   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منمرٌوس خلٌل عٌاد عواطف -  11

 بمالة/ الى النشاط ٌعدل:  التأشٌر

 ٌعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 13921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ودٌع وتثر -  11

 االلبان لبٌع مواشً تربٌة:  الً النشاط

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 31464   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد دمحم محمود -  12

 (واالنترنت والكمبٌوتر العمالة تورٌد عدا ما) عمومٌة تورٌدات:  الً النشاط ٌعدل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 14115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت دمحم عمر دمحم -  13

 المتكامله المماوالت و بالمطاعى البوٌات: النشاط من ٌحذف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 47968   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن ابراهٌم الصادق دمحم حلمى -  14

 جمركى تخلٌص:  النشاط الً ٌضاف:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 45373   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم احمد مصطفى -  15

 الً تعبئة الطعام زٌوت وتغلٌف وتعبئة غذائٌة مواد توزٌع:  النشاط الً ٌضاف:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 43926   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً محمود ابراهٌم محمود -  16

 غذائٌه مواد/  الى النشاط ٌعدل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 47111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس فوزي فتحً اٌمن -  17

 االلبان لبٌع مواشً تربٌة/ الى ٌعدل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 45252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حسب سٌدهم شحاتة صبحً -  18

 سٌارات خدمة مركز/ الى النشاط ٌعدل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 33374   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم اسماعٌل علً حسٌن -  19

 (واالنترنت والكمبٌوتر العماله)  ماعدا عمومٌه وتورٌدات مماوالت/ الً النشاط ٌعدل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 45384   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزٌك لطٌف رزق مٌنا -  21

 وسٌرامٌن صحٌه ادوات بٌع/  الً النشاط ٌعدل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 34671   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً ابوالمجد النوبً طاهره -  21

 اتٌلٌه/ الى النشاط ٌعدل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 48886   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان دمحم ادرٌس عثمان -  22

 مستعملة سٌارات معرض:  الً النشاط ٌعدل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 26452   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً حسن محمود -  23

 ومنزلٌة كهربائٌة اجهزة بٌع:  الً النشاط ٌعدل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 45373   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم احمد مصطفى -  24

 واعالف وغالل ردة:  النشاط الً ٌضاف:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 33144   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ادم بكري فتحً رضا -  25

 متكامله عامه مماوالت مكتب/ نشاط اضافه:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 46811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد سعٌد رمضان ناصر -  26

 جاهزة خرسانة تورٌد/  النشاط الى ٌضاف:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 41169   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد الدٌن عالء -  27

 المجموعه ماعدا) السلعٌه المجموعات جمٌع وتصدٌر واستٌراد( والعماله الكمبٌوتر ماعدا) عمومٌه تورٌدات نشاط اضافة:  التأشٌر

 (19) والمجموعه( 6)

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 47428   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف حسن فرٌد احمد -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 21573   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحافظ عزالدٌن -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 51179   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة حامد فؤاد حامد -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 42256   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عمر عبدالعال فلاير -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 41212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود عامر هٌام -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 42271   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على صندل سلٌم عادل -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 42112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 42112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادم بكري فتحً مصطفً -  8

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 45252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حسب سٌدهم شحاتة صبحً -  9

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 22526   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالراضً عبدالباسط الحسن -  11

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 49552   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم لطفى صفوت دمحم -  11

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 33366   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن الركابً احمد عواطف -  12

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 51178   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر علً ٌوسف دمحم احمد -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 49872   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن صدلى عبدالفتاح سٌد -  14

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 51176   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بباوي بولس ٌعموب -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 18281   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً صادق دمحم -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 47123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاضل عمر حسن سٌد -  17

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 33931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً رمضان نادٌه -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 51178   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر على ٌوسف دمحم احمد -  19

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 33931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً رمضان نادٌه -  21

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   النجاري مؤسسه: الى 19311 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  1

   توٌا: الى 46861 برلم دةالممٌ الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211318:  تارٌخ فى  ،  -  2

   والتصدٌر لالستٌراد الوطنٌة المؤسسة: الى 37926 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211318:  تارٌخ فى  ،  -  3

   المتوكل: الى 49841 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211319:  تارٌخ فى  ،  -  4

   االلومٌتال العمال مٌنا فٌلو: الى 41572 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211319:  تارٌخ فى  ،  -  5

   المتوكل: الى 49841 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211319:  تارٌخ فى  ،  -  6

   السٌارات غٌار لمطع السبع: الى 39966 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  7

   العمومٌه للتورٌدات المرعانً: الى 31464 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211315:  تارٌخ فى  ،  -  8

 وتعبئة زٌعوالتو للتجارة البلً مؤسسة: الى 45373 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211316:  تارٌخ فى  ،  -  9

   الً تعبئة الطعام وزٌوت الغذائٌة المواد وتغلٌف

   الفادى: الى 33196 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  11

   الفادى: الى 33196 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  11

   السٌل عروسة: الى 34671 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211323:  تارٌخ فى  ،  -  12

   المتكامله العامه للمماوالت التٌسٌر: الى 33144 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211325:  تارٌخ فى  ،  -  13

   ماركت المطعنً: الى 48162 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211325:  تارٌخ فى  ،  -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الخرسانة وتورٌد للمماوالت المرٌش: الى 46811 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211328:  تارٌخ فى  ،  -  15

   الجاهزة

   النوبٌى جنبون سسةمؤ: الى 41169 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211328:  تارٌخ فى  ،  -  16

 

 

 

 

 


