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,  المال رأس تعدٌل تم  22212524 ، تارٌخ وفً  26922 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمالن متٌاس فروٌز اسامه -  1
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  جنٌه  452220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر
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  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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
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  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف , العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 37873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد عبدالعزٌز الحسٌن -  1

 ابوزٌد دمحم ابوزٌد ملن البٌومى مسجد امام التحرٌر شارع من متفرع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 52182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح احمد عبدالفتاح هشام -  2

 اسماعٌل عبدالمطلب محمود عاطف ملن المحمودٌة مطلع الصناعٌة المدٌنة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 48221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل غباشً احمد طه -  3

 كامل غباشً احمد ملن المدٌم الدولة امن مبنى امام بورسعٌد شارع:  الً العنوان ٌعدل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 41749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌل دمحم جعفر -  4

 دمحم سٌد امال ملن التهجٌر ابوسمبل النوبة نصر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 37873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد عبدالعزٌز الحسٌن -  5

 2221/ 25/ 24 بتارٌخ 1399 برلم مودع اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 52181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه النصر سٌف محمود سامح -  6

 جٌالنً دمحم جٌالنً خالد/ بملن- السوٌمه امام الرٌفً السٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 22317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدهللا دمحم رشدي -  7

  دمحم خوجلى عاشور ملن - شرق توشكى - النوبة نصر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 46648    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير زاهر شهٌد امٌر -  8

 دمحم حسن عبدالرحمن/ بملن االسماعلٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 46648    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير زاهر شهٌد امٌر -  9

 لالستغناء 2222 لسنه 2282 برلم المودع التابع المحل ٌلغً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212511 تارٌخ وفً 42465    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف دعبدالشهٌ فؤاد رومانً -  12

  لالستغناء المذكور الفرعى المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً 45664    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحٌم زكرٌا احمد -  11

 عبدالرحٌم زكرٌا ورثه/ بملن- التربٌه كلٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 41222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود عامر هٌام -  12

 حسن علً مصطفى/ بملن - المدٌم العباسٌة مولف بجوار - زغلول سعد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 41222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود عامر هٌام -  13

 لالستغناء 2221 بتارٌخ 2925 برلم المودع التابع المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 41222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود عامر هٌام -  14

 لالستغناء 2221 بتارٌخ 719 برلم المودع التابع المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212523 تارٌخ وفً 48851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على هللا عوض مهدي خالد -  15

  دمحم احمد مدٌحه/  بملن - 3 شمه 435 رلم رالعما الجدٌده الصداله اسوان ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 44692    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد حامد دمحم هدى -  16

 2221 لسنه 1524 برلم مودع اخر رئٌسى محل افتتاح ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 44692    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد حامد دمحم هدى -  17

  السٌد عبد داود جوزٌف/ بملن االلالٌم مولف امام - الجدٌد النٌل كورنٌش شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 22821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فضل ابازٌد حسن -  18

 لالستغناء 26/5/2221 بتارٌخ 3246 برلم المودع التابع المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 42222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حامد عبده حنان -  19

  محمود حامد دمحم احمد/  بملن الجدٌده المنشٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212527 تارٌخ وفً 41594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود صادق حسٌن فهٌمه -  22

  لالستغناء التابع المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212527 تارٌخ وفً 52182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مضاوي ابو عبٌد دمحم راضً -  21

 رسالن دمحم محمود/ بملن - الخزان طرٌك - العماد ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 48952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراوى على دمحم فؤاد -  22

 2212 لسنة 3386 لرلم مودع رئٌسً محل له ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 48952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراوى على دمحم فؤاد -  23

 دمحم احمد عوض الدٌن نصر/ بملن - السوٌمة - اطلس ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 42162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم هلباوي دمحم -  24

 احمد الدٌن حسام احمد ملن الثالث الدور 39 عمار بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 25886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد دمحم الحسن ابو -  25

 عبدالعاطً احمد الدٌن حسام/ بملن - بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 25886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد دمحم الحسن ابو -  26

 لالستغناء 2222 لسنة 1187 برلم المودع التابع المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 48952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراوى على دمحم فؤاد -  27

 2221 لسنة 1545 برلم مودع اخر رشٌسً محل افتتاح تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 42592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المجٌد عبد سٌد اسالم -  28

 لالستغناء 2215 لسنة 3838 برلم المودع المحل ٌلغً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 41245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بسطاوي الدٌن صالح دمحم -  29

  لالستغناء التابع المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 وصف,  النشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 21762   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود دمحم الدٌن كمال -  1

 تموٌنٌة مواد/   نشاط ٌحذف:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 48221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل غباشً احمد طه -  2

 (المستندات وتصوٌر االنترنت عدا ما)  اعمال رجال خدمة مركز:  الً النشاط ٌعدل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 22317   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدهللا دمحم رشدي -  3

 االلبان لبٌع مواشى تربٌة/  الى النشاط ٌعدل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 33248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمران احمد دمحم اسامه -  4

 (والكمبٌوتر العمالة وتورٌد االنترنت عدا ما)  عمومٌة وتورٌدات متكاملة مماوالت:  الً النشاط ٌعدل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم22212519 تارٌخ وفً 35729   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علً ركابً عاصم دمحم -  5

 (العمالة وتورٌد االنترنت عدا ما)عمومٌة وتورٌدات واالفراح الحفالت ومستلزمات معدات تاجٌر:  النشاط الً ٌضاف:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم22212519 تارٌخ وفً 47553   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد امٌن محمود عمر -  6

 ومماوالت زراعٌة منتجات استثمار:  النشاط الً ٌضاف:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 41222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود عامر هٌام -  7

 (الالزمة التراخٌص على الحصول بعد) التعدٌن/ الى النشاط ٌعدل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 44692   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد حامد دمحم هدى -  1

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 37873   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد عبدالعزٌز الحسٌن -  2

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 52182   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح احمد عبدالفتاح هشام -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212527 تارٌخ وفً 52182   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مضاوي ابو عبٌد دمحم راضً -  4

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212532 تارٌخ وفً 48952   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراوى على دمحم فؤاد -  5

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 41749   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌل دمحم جعفر -  6

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 52181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه النصر سٌف محمود سامح -  7

 خاص: التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   االعمال رجال لخدمة الغباشً: الى 48221 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212524:  تارٌخ فى  ،  -  1

 والتورٌدات المتكاملة للمماوالت الزعٌم: الى 33248 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212529:  تارٌخ فى  ،  -  2

   العمومٌة

 الزراعً لالستثمار مصر شاماى: الى 47553 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212519:  تارٌخ فى  ،  -  3

   والمماوالت والتورٌدات

   للتعدٌن حمودي ابو: الى 41222 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212522:  تارٌخ فى  ،  -  4

   الفهد مركز: الى 46438 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212523:  تارٌخ فى  ،  -  5

   العمومٌة للتورٌدات الصفا: الى 21965 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212526:  تارٌخ فى  ،  -  6

   الهلباوى: الى 42162 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212532:  تارٌخ فى  ،  -  7

   الجمهورٌة بمالة: الى 25886 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212532:  تارٌخ فى  ،  -  8

 

 

 

 

 


