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أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بجهة ، صيدليه عن 00554 برقم 25255422 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ارتين فوكيه نصحى عماد -  1

فوكيه عاطف فوكيه/بملك  ماركت حامد اوالد بجوار -الكوثر حى:   

 ، كافيتريا عن 00550 برقم 25255422 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد نصر مصطفى -  2

احمد محمد قرشى حماده/بملك الدولفين بجوار الوفاء ش الدهار:  بجهة  

 مقاوالت مكتب عن 00553 برقم 25255422 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سفين منصور سفين ميشيل -  3

غالى شحات صالح هناء/بملك الحايس ماركت سوبر بجوار للمشروعات ناصر الكهف شارع:  بجهة ، عزل عموميه  

 ساعات محل عن 00555 برقم 25255422 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداهلل خليفه فكيه سامح -  4

لالستثمارات العربيه الشركه/بملك سنتر ستي التجاري المركز االمل-الدهار:  بجهة ، وفضه  

 مطعم عن 04505 برقم 25255454 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد حراجى حمتو بسام -  5

توس نعمان اسامه/بملك الثالثينى ش عرابيا التكاليف منخفض 55 رقم عقار:  بجهة ، شعبى  

 سوبر عن 00551 برقم 25255425 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل يعقوب ظريف جورج -  6

ميخائيل زكى عادل امل/بملك االنتركونتيننتال تقسيم 135 رقم عقار-الغردقة-الغردقة:  بجهة ، الغذائية المواد وتجاره ماركت  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 00552 برقم 25255422 فى ،قيدت 125550555   مالها ،رأس   كافيه  ،  شركة   وشريكته جيالنى عبدالوهاب محمد -  1

القمر تقسيم الشماليه الهضبه 403 رقم بالعقار بالبدروم محل:  بجهة ، كافيه عن  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   25255413 تاريخ وفى ،   25522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود الكريم جاد محمد   - 1

النشاط العتزال القيد محو  
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  السجل شطب/محو تم   25255413 تاريخ وفى ،   02431:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى سليمان حسن سحر   - 2

النشاط العتزال القيد محو تم  

 شطب/محو تم   25255414 تاريخ وفى ،   32525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جنديه النفيلى ابراهيم النفيلى جمال   - 3

التجاره لترك القيد شطب تم  السجل  

 السجل شطب/محو تم   25255414 تاريخ وفى ،   34545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ضيف ابو مهدى محمد   - 4

التجاره لترك القيد شطب تم   

 السجل شطب/محو تم   25255424 تاريخ وفى ،   30322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداهلل وزيرى عبداهلل رشدى   - 5

النشاط العتزال القيد محو تم   

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25255425 تاريخ وفى ،   3515:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رميس حقوق رضا   - 6

النشاط العتزال القيد  

 شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   01522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الذكى الحميد عبد محمود اسماء   - 7

النشاط العتزال القيد محو تم  السجل  

 تم  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   04433:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونان متى عاطف شنودة   - 8

النشاط العتزال القيد محو  

 تم  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   45305:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على احمد هاشم احمد   - 9

النشاط العتزال القيد محو  

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   15522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللة سفاري   - 10

النشاط العتزال له التابعة االخرى الرئيسية المحالت و الرئيسى المحل  

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   15522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على احمد عبداهلل   - 11

النشاط العتزال له التابعة االخرى الرئيسية المحالت و الرئيسى المحل  

 السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   02350:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسكندر عزيز مريد رجائى   - 12

النشاط العتزال القيد محو مت   

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  22553 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم راشد محمد محمود -  1

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255413 ، تاريخ وفي  42552 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمود منصور احمد -  2

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  02212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صبره احمد صبرى محمد -  3

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255425 ، تاريخ وفي  00520 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان محمود صبرى محمود -  4

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   
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 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255425 ، تاريخ وفي  00552 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان احمد عثمان مصطفى -  5

جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255425 ، تاريخ وفي  32232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اهلل نصر فريز صباح -  6

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255425 ، تاريخ وفي  31510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رفاعى عبداهلل زكريا -  7

جنيه  550555505، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255425 ، تاريخ وفي  31510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رفاعى عبداهلل زكريا -  8

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  01125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنياوى حامد محمد راندا -  9

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  35222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد محمد احمد رمضان -  10

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255454 تاريخ وفي 04505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد حراجى حمتو بسام -  1

توس نعمان اسامه/بملك الثالثينى ش عرابيا التكاليف منخفض 55 رقم عقار ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 22553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم راشد محمد محمود -  2

عثمان صالح احمد غريب/بملك الكبير الميناء مسجد بجوار ابونواس ش الميناء ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255425 تاريخ وفي 22155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداهلل عبداللطيف ابراهيم -  3

واضاءه مسارح ادوات بنشاط طلب كامل صباح ملك العقبى مسجد بجوار الشعارين ش قوص ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255425 تاريخ وفي 00551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل يعقوب ظريف جورج -  4

ميخائيل زكى عادل امل/بملك االنتركونتيننتال تقسيم 135 رقم عقار-الغردقة-الغردقة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ارتين فوكيه نصحى عماد -  5

فوكيه عاطف فوكيه/بملك  ماركت حامد اوالد بجوار -الكوثر حى ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد نصر مصطفى -  6

احمد محمد قرشى حماده/بملك الدولفين بجوار الوفاء ش الدهار ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سفين منصور سفين ميشيل -  7

غالى شحات صالح هناء/بملك الحايس ماركت سوبر بجوار للمشروعات ناصر الكهف شارع ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 32224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على اسماعيل احمد -  8

 قةش على محمود احمد/المؤجر توفيق بور المينا مسجد بجوار واحد باب الجيش شارع من الصفا شارع 2 رقم عقار ،:   الـتأشير

وتصدير استيراد بنشاط   
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 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداهلل خليفه فكيه سامح -  9

لالستثمارات العربيه الشركه/بملك سنتر ستي التجاري المركز االمل-الدهار ،:   الـتأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255412 تاريخ وفي 22553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم راشد محمد محمود -  1

البحريه والمعدات الثقيل والنقل السيارات وصيانه مخابزال معدات توريدات  

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 44350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد عطا نظرة -  2

ماركت سوبر  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255425 تاريخ وفي 00552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد عثمان مصطفى -  3

سفن ومخلفات بحرية واشغال عمومية توريدات: نشاط وأضافه:  التأشير  

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 32355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد خلف منصور -  4

ماركت سوبر   

 وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 40143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقالديوس درياس ايلياس انجى -  5

بناء مواد توريدات نشاط اضافة:  التأشير  

  


