
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب غرفة جرجا شهرمايوسنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 17 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

قيود أفراد

1 - فاروق جعفر عبدالمريد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 960 

ورقم قيد 4473    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليا, بجهة محافظة سوهاج قبلى القنطرة - شارع العصارة 

ببنى حميل - مركز البلينا بملك / محمد البدرى السيد - سوهاج

2 - وفاء عابدين محمد فرغل تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 961 ورقم 

قيد 4474    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج نجع ابوزقالى - المساعيد - باولد حمزه بمركز 

العسيرات بملك : احمد ابوالحمد عبدالحليم سرور

3 - خالد على محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 962 ورقم قيد 

4475    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال حرب - بالسمطا 

بمركز البلينا بملك : عبدا عاطف كامل الدين محمد

4 - منصور حشمت محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 963 

ورقم قيد 4476    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه - 

نجع حرب - بالخيام بمركز دارالسلم بملك : لواحظ سعدالدين عبدالراضى مراد

5 - محمود عبدالباسط امين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 964 

ورقم قيد 4477    محل رئيسى  عن تجاره خضروات وفاكهه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - 

شارع ال حمص - العمارنه الغربيه - نجوع برديس بالبلينا بمركز البلينا بملك : عبدالباسط امين السيد محمد

6 - على البدرى على مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 966 ورقم 

قيد 4478    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه دكتوره هبه - شارع 

ابوالعاصم البصرى - بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد سعدالدين ابوالمجد

7 - امال فهمى مصطفى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 967 ورقم 

قيد 4479    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه - شارع جسر بيت داود - 

بالعوامر قبلى بمركز جرجا بملك : فهمى مصطفى عثمان رضوان

8 - ساميه كامل عبده عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 968 ورقم قيد 

4480    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه )فيما عدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار كنيسه ابوسيفين - بالزواتنه البحريه بمركز جرجا بملك : محمد عبده عبدالمقصود قنديل

9 - احلم الديب محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 969 ورقم 

قيد 4481    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج خلف مستشفى عيون الخليج - 

شارع الخور - بجرجا ببندر جرجا بملك : على عبدالناصر عبدالرحيم سلطان

10 - وفاء حلمى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 970 ورقم 

قيد 4482    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار المكبس وبجوار مدرسه صباحى للغات - نجع 

كويز بالخلفية بمركز جرجا بملك : خالد حازم عماد كويز

11 - محمد محمود على حفنى تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 973 

ورقم قيد 4483    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات تغليف من البلستيك, بجهة محافظة سوهاج بجوار البوسطه - 

شارع السوق - بالبلينا ببندر البلينا بملك : ناصر شعبان عبدالرحيم

12 - اشرف محمود احمد مغربى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 974 

ورقم قيد 4484    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة سوهاج بجوار السجل المدنى الجديد - شارع 

عبدا النديم - بجرجا ببندر جرجا بملك : حربى محمود احمد مغربى

13 - هشام صلح عبدا عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

977 ورقم قيد 4485    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسطبه الملك 

زوسر الثاريه - ببيت خلف بمركز جرجا بملك : محمد عبداللطيف على عثمان
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14 - محمد فوزى عابدين عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

979 ورقم قيد 4486    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه الشهيد 

اسامه احمد اسماعيل البتدائيه - بخارفة جرجا بمركز جرجا بملك : هانى عبدالراضى رضا

15 - ثروت عبدالحميد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 981 

ورقم قيد 4487    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة سوهاج منطقه ورش المحاسنه 

بجوار مصنع الطوب السمنتى - الطريق الصحراوى - طريق المطار - المحاسنه الغربيه بجرجا بمركز جرجا 

بملك : خالد يوسف عبدالعال احمد

16 - عمادالدين السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 982 

ورقم قيد 4488    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج امام المعهد الدينى الزهرى - شارع 

اللبيدى ببرديس بمركز البلينا بملك : اسماء عبدالجيد عبدالرحيم حسن

17 - متولى عطاى متولى محسب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 983 

ورقم قيد 4489    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال حرب - طريق 17 بالسمطا 

بمركز البلينا بملك : خالد جاد احمد ابراهيم

18 - محمود على محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 984 

ورقم قيد 4490    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بالقرب من مدرسه نجع ابو زوينه البتدائيه - 

نجع ابو زوينه ببيت خلف بمركز جرجا بملك : فوزيه عبداللطيف محمد على

19 - هشام محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 985 ورقم 

قيد 4491    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار معهد الصحابه البتدائى بنين 

- شارع بورسعيد بجرجا ببندر جرجا بملك :محمد السيد محمد عبدا

20 - جهاد سليمان حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 986 

ورقم قيد 4492    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة سوهاج امام ترعه ام الطبول - شارع 

المعهد الدينى - بالسمطا بمركز البلينا بملك : عبدالعظيم احمد عبدالعال عصران

21 - السيد مصطفى احمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 987 

ورقم قيد 4493    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال خروف بالمحاسنه 

بمركز جرجا بملك : احمد مصطفى احمد سالمان

22 - حازم حماده خيامى حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 988 

ورقم قيد 4494    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنك الزراعى - 

بالخيام بمركز دارالسلم بملك :حماده خيامى حسن ابوزيد

23 - محمد محمود رضا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,500.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 991 

ورقم قيد 4495    محل رئيسى  عن مستودع بيع دقيق, بجهة محافظة سوهاج شارع الماين المتفرع من شارع 

ابراهيم بن الدهم - الجزيره بجرجا ببندر جرجا بملك : احمد على عبدالعال امين

24 - محمود على محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 995 

ورقم قيد 4490    رئيسى آخر  عن مستودع بيع دقيق, بجهة محافظة سوهاج محل رقم 1 -بجوار مدرسه نجع 

ابو زوينه البتدائيه -  نجع ابو زوينه ببيت خلف بمركز جرجا بملك : فوزيه عبداللطيف  محمد على

25 - اسماعيل محمد ثابت محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 992 

ورقم قيد 4496    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد السلم - شارع الموازن - 

ببرديس بمركز البلينا بملك : احمد ثابت محمد اسماعيل

26 - حسانين خليفه سليم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 993 

ورقم قيد 4497    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنزينه - على طريق المحاسنه 

بيت علم - بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : عمر عبدالله حمد صالح
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27 - محمد حسن علم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 996 

ورقم قيد 4498    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار العمده - مزاتا 

والشيخ جبر بجرجا بمركز جرجا بملك : علء ابراهيم حسن علم

28 - اسلم سمير محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1000 

ورقم قيد 4499    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 12 - بجوار 

المدرسه البتدائيه بمجمع المدارس - بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : احمد على احمد عبدالراضى

29 - عرفه خليل جابر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1003 

ورقم قيد 4500    محل رئيسى  عن محل بيع حلويات, بجهة محافظة سوهاج خلف قطاع الجنوب - غرب موقف 

سوهاج - شارع الحميدى - بجرجا ببندر جرجا بملك : احمد بهنسى السيد عباس

30 - توماس ادور نصيف جرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1007 

ورقم قيد 4501    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه ابو سيفين بالكشح 

بمركز دارالسلم بملك : ايليا وصفى راتب واصف

31 - مرسى صدقى مرسى ريان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1009 ورقم قيد 4502    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 ومقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه بيت الخريبى البتدائيه - بقرية بيت الخريبى بمركز جرجا بملك 

: احمد صدقى مرسى ريان

32 - كيرلس ميخائيل فخرى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1010 ورقم قيد 4503    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار استوديو اللورد 

شارع متفرع من شارع الطريق الوسطانيه - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : ميخائيل فخرى ميخائيل جرجس

33 - روضه احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1011 

ورقم قيد 4504    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار واكسسوار محمول, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د/

احمد رشيد باولد خلف بمركز دارالسلم بملك : عبدالكبير ابوالحجاج احمد عبدالمقصود

34 - مينا ميخائيل فخرى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1012 

ورقم قيد 4505    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار استوديو اللورد - بشارع متفرع من 

شارع الطريق الوسطانيه - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : ميخائيل فخرى ميخائيل

35 - شنوده ناصر عطيت ا اسحق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1013 ورقم قيد 4506    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار مسجد الشيخ فتح بالكشح بمركز دارالسلم بملك :  ناصر عطيت ا اسحق دميان

36 - شاديه شوقى مشرقى بشاى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1014 ورقم قيد 4507    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارجرجس - عزبه سعد 

بالبلبيش بحرى بمركز دارالسلم بملك : هانى عدلى مشرقى بشاى

37 - احمد مشوادى جادا محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1016 ورقم قيد 4508    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه - 

طريق الجرجاوى بالبلينا ببندر البلينا بملك : مؤمن على عبدالمبدى

38 - محمد عبدالناصر محمود بطيخ تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1021 ورقم قيد 700    رئيسى آخر  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه التجاره بنات - 

شارع بورسعيد - ببرديس بمركز البلينا بملك : حسين خلف حسين على
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39 - جمال على محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1017 ورقم قيد 4509    محل رئيسى  عن بيع غلل واعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك مصر القديم - 

شارع بنك مصر القديم بالبلينا ببندر البلينا بملك : حسنه حناوى قناوى

40 - ناجى نعيم رياض اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1019 

ورقم قيد 4510    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسة النبا شنوده - بالكشح بمركز 

دارالسلم بملك : مريم ظريف صادق

41 - احمد حسن محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1022 

ورقم قيد 4511    محل رئيسى  عن بيع فاكهه وخضار, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار الحسنات - ببيت علم 

بمركز جرجا بملك : حسن حسين محمود حسين

42 - احمد ثروت عبدالموجود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1024 ورقم قيد 4512    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه نجع 

عسيرى البتدائيه - نجع عيسى قاسم - خارفه - بجرجا بمركز جرجا بملك : ثروت عبدالموجود اسماعيل 

عبدالمولى

43 - عبده عبدالفتاح عبدالحفيظ احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1025 ورقم قيد 4513    محل رئيسى  عن بيع بقاله تجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه حسن عصمت 

- نجع ابو ستيت - باولد عليو بمركز البلينا بملك : لوزه رضوان احمد منصور

44 - القرشى احمد مرسى عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1027 ورقم قيد 4514    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 والمواد المشعه او المنتجات ذات طبيعه اشعاعيه دون الشعه السينيه للستخدام فى المجال الطبى (, 

بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال اعمر - المشاوده الغربيه - بجرجا بمركز جرجا بملك : همام عاشور 

عبدالحميد احمد

45 - على خلف عبدالله عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1028 ورقم قيد 4515    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار البريد - ببرخيل بمركز 

البلينا بملك : عبدالله خلف عبدالله

46 - منصور رشاد قاسم محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1031 

ورقم قيد 4516    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة سوهاج بجوار موقف نجع حمادى - شارع خور 

الساحل بالبلينا ببندر البلينا بملك : اشرف رشاد قاسم محمود

47 - محمود عبدالخالق عبدالحميد السمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1032 ورقم قيد 4517    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 1 - بجوار ميدان 

الشهداء - شارع السادات بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : احمد محمد عبدالحميد صديق

48 - على عبدالكريم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1034 

ورقم قيد 4518    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار رعايه الطفل - شارع البحر 

العظم وحاره ابراهيم محمد متولى بالبلينا ببندر البلينا بملك : حمديه عبدالرحيم محمد متولى

49 - ياسمين جاد عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1035 

ورقم قيد 4519    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الشرعيه - نجع كمالى 

ببندار الشرقيه بمركز جرجا بملك : عاطف محمد احمد

50 - على جلل ابوالحسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1036 ورقم قيد 4520    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 28 - بجوار الجمعيه 

الشرعيه - شارع الجبانه بمنشاة برديس بمركز البلينا بملك : زغلول حامد خليل على
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51 - جمال جابر مرسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1037 

ورقم قيد 4521    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج خلف مستودع النابيب - شيخ العرب - بجرجا 

ببندر جرجا بملك : ياسر جابر مرسى احمد

52 - فاطمه الغليض محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1038 

ورقم قيد 4522    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الشرعيه - نجع الحسين باولد 

يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك : احمد ابراهيم محمد عمران

53 - عبدالكريم عبده حمدى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1039 ورقم قيد 4523    محل رئيسى  عن  معرض بيع سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنزينه - الشيخ 

امبادر - بالبلبيش قبلى بمركز دارالسلم بملك : راضى عبده حمدى

54 - منى يوسف رزق السمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1040 

ورقم قيد 4524    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارجرجس - نجع 

النصارى ببندار الغربيه بمركز جرجا بملك : عبده فتحى عطا ا عبده

55 - الفت عبدالجليل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1041 

ورقم قيد 4525    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة سوهاج سوهاج - مركز دارالسلم 

بجوار مدرسة نجع المشايخ البتدائيه - نجع المشايخ  باولد يحيى بحرى ملك / احمد فكرى محمود

56 - العمدة صلح محمد ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1042 

ورقم قيد 4526    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج خلف المسجد الكبير - 

البياض والقريه - بجرجا ببندر جرجا بملك : عماد صلح محمد ابوالعل

57 - ابوالحسن حسنى فاروق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1043 ورقم قيد 4527    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

السوالم - بعرب الصبحه بمركز دارالسلم بملك : عبدالغنى ابو زيد سلمه

58 - احمد خليل مصطفى قناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1046 

ورقم قيد 4528    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد نجع الجداوى -  نجع الجداوى - 

العمارنه - نجوع برديس بالبلينا بمركز البلينا بملك : خلف محمد على محمود

59 - احمد مؤمن احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1047 

ورقم قيد 4529    محل رئيسى  عن ورشه صيانه سيارات, بجهة محافظة سوهاج طريق بندار - شارع الترعه 

الفؤاديه - بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد مؤمن احمد عثمان

60 - ميلد عبده جرجس سيفين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1048 

ورقم قيد 4530    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج شارع جسر صليبه بشيت - بالكشح بمركز 

دارالسلم بملك : صباح عاطف حبيب عزيز

61 - محمد محمود محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1049 

ورقم قيد 4531    محل رئيسى  عن بقالة بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار المسجد الكبير - شارع العباره - 

نجع الدير - باولد يحيى بحرى بمركز دارالسلم بملك : محمود محمد علم كمال الدين

62 - عبير محمود محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1053 

ورقم قيد 4532    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة سوهاج 

بجوار مسجد النور - بشارع متفرع من شارع المدارس - باولد خلف بمركز دارالسلم بملك : محمد احمد محمد 

على
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63 - خلف ا نجدى نورالدين مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1054 ورقم قيد 4533    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار المسجد العتيق - الصلح - 

بالبلينا بمركز البلينا بملك : سعاده سلطان نورالدين مسعود

64 - عبدالرحيم سعدالدين محمد نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1056 ورقم قيد 4534    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج نجع هاشم عسيرى باولد يحيى 

بحرى بمركز دارالسلم بملك : ابوبكر السيد ابوالفضل

65 - منى اسماعيل توفيق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1057 ورقم قيد 4535    محل رئيسى  عن ترزى حريمى, بجهة محافظة سوهاج حاره 4 بشارع الشاذليه بالبلينا 

ببندر البلينا بملك : قبيله محمد محمد زنبارى

66 - ادهم محمود بسيونى خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1058 

ورقم قيد 4536    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج 

عقار رقم 52 - بجوار المزلقان الوسطانى - شارع الحريه بجرجا ببندر جرجا بملك : نوال محمد حسنين

67 - عاطف سعد محمد عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1059 ورقم قيد 4537    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده 

البيطريه باولد يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك : عطيه ابوالوفا عبادى عبدالمجيد

68 - احمد خلف السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1066 

ورقم قيد 291    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى - غرب السوق بالمحاسنه بمركز 

جرجا بملك : عدلى خلف السيد

69 - خلف ا صادق حبيب بولس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1064 ورقم قيد 4538    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة سوهاج 26 ش الشونه - بالبلينا 

ببندر البلينا بملك : رامى خلف ا صادق حبيب

70 - السيد محمد بخيت احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1067 

ورقم قيد 4539    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة سوهاج بجوار قهوة الشربتليه - شارع كرم النخل 

متفرع من شارع السوق القديم بجرجا ببندر جرجا بملك : عبدالرحيم محمد بخيت احمد

71 - مينا مكرم عزيز جيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1068 ورقم 

قيد 4540    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مرقص العطار - شارع 

محمد فريد متفرع من شارع عثمان بن عفان - الحوزة بجرجا ببندر جرجا بملك : ماجده تامر فرج ابادير

72 - ناصر علم احمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1069 

ورقم قيد 4541    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج خلف الشوادر - بقرية مزاتا والشيخ جبر بمركز 

جرجا بملك : وفاء عبدالحميد السيد عثمان

73 - اسامه عمر عبدالصبور هاشم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1070 ورقم قيد 4542    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 13 

بجوار مسجد السلم - طريق مصر اسوان - بمنشاة برديس بمركز البلينا بملك : عمر عبدالصبور هاشم

74 - اميمه يحيى راشد رسلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1071 

ورقم قيد 4543    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه نجع تركى 

- نجع تركى - التوادر - بالبلينا بمركز البلينا بملك : علء جلل عطيه عبدالعزيز

75 - عاصم محمود عثمان محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1072 ورقم قيد 4544    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج شارع مدرسه الصنايع بنين - بالبلينا 

ببندر البلينا بملك : عاطف حسين محمد
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76 - يوسف محمد سليمان احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1073 ورقم قيد 4545    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج امام المدرسه البتدائيه القديمه - 

بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : سهير رضوان مصطفى عبدالمجيد

77 - محمد ثروت جبريل محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1074 

ورقم قيد 4546    محل رئيسى  عن تجاره وبيع خردوات, بجهة محافظة سوهاج حاره قمصان من شارع 26 

يوليو - بالبلينا ببندر البلينا بملك : ثروت جبريل محمد

78 - طارق محمود محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1075 

ورقم قيد 4547    محل رئيسى  عن تجاره موبيليات, بجهة محافظة سوهاج امام قهوة البعجورى - بجوار زاوية 

الحج حسن - المشتل بجرجا بمركز جرجا بملك : حسن محمد محمدين ابراهيم

79 - شريف عبده توفيق على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1078 

ورقم قيد 4548    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام, بجهة محافظة سوهاج بجوار مركز شباب بنى حميل - 

ببنى حميل بمركز البلينا بملك : عمر عبده توفيق على

80 - اسماء حمدان صادق حفنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1079 

ورقم قيد 4549    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج منطقه الكواشف - 

العساكره بالبلينا بمركز البلينا بملك : صبرى محمود الشاذلى رضوان

81 - محمد خلف سليم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1080 

ورقم قيد 4550    محل رئيسى  عن معرض بيع موبليا مستعمله, بجهة محافظة سوهاج شارع مدرسه الصنايع 

بالبلينا ببندر البلينا بملك : محمد ابوالقاسم احمد حسين

82 - هشام دهشور على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1082 

ورقم قيد 4551    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه واحذيه )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار مدرسه رفله - شارع الجمهوريه بالبلينا ببندر البلينا بملك : نورالدين الزغبى نورالدين

83 - عاصم حمدى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1083 

ورقم قيد 4552    محل رئيسى  عن تجاره جمله مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 1 - بجوار مخزن 

السمنت اول نجع العميرات - نجع العميرات بجرجا بمركز جرجا بملك : على حمدى على

84 - شحاته اسماعيل على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1084 

ورقم قيد 4553    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج نجع ابو رمضان - الساحل 

قبلى - بالبلينا بمركز البلينا بملك : شحات اسماعيل على حسن

85 - قناوى عبدالرحيم عبدالحميد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 1085 ورقم قيد 4554    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة سوهاج امام المدرسه الحديثه 

العداديه - شارع المنشيه الجديده بالبلينا ببندر البلينا بملك : اسماعيل صبرى اسماعيل احمد

86 - مازن ابوالسعود ابوالفضل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1087 ورقم قيد 4555    محل رئيسى  عن بقاله تجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن بالنصيرات 

بمركز دارالسلم بملك : الدكتوره محمد محمود احمد

87 - ابوالفتوح صلح ابوالفتوح عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 1088 ورقم قيد 4556    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه العداديه 

المشتركه - ببندارالشرقيه بمركز جرجا بملك : جمال احمد محمد رضوان

88 - ماريو جرجس موسى عطاا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1090 ورقم قيد 4557    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدلية د/عصام - شارع 

احمد عرابى - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : جرجس موسى عطال موسى
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89 - اسامه عبدالعليم محمد عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1098 ورقم قيد 4558    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مقهى الخلفيه - شارع 

المشتل - بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد خلف ا ابوالحمد السيد

90 - حسنى السيد محمود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1100 ورقم قيد 4559    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

الحاج ابوالوفا - باولد يحيى الحاجر بمركز دارالسلم بملك : عبدالله السيد محمود رضوان

91 - عواطف صبرى خلف محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1102 ورقم قيد 4560    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار ورشه عطيه - 

الوحليه الكبيره بالشيخ مرزوق بمركز البلينا بملك : ابتسام صبرى خلف محمد

92 - عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1103 ورقم قيد 4561    محل رئيسى  عن معرض بيع موبيليا, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - 

نجع مازن - بالبلينا بمركز البلينا بملك :  محمد عبدالرحيم محمد حمد

93 - تحيه كامل على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1105 

ورقم قيد 4562    محل رئيسى  عن بيع علفه ورده, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد العزبه - نجع محمود 

هريدى - باولد خلف بمركز دارالسلم بملك : خليفه احمد محمد عبدالرحمن

94 - الحسن محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1106 

ورقم قيد 4563    محل رئيسى  عن بيع وشراء اكسسوار محمول, بجهة محافظة سوهاج بجوار الصرافه - شارع 

المزلقان الوسطانى  بجرجا ببندر جرجا بملك : احمد محمد حسين محمد موسى

95 - كريم كساب على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1108 

ورقم قيد 4564    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار كوبرى الكسره - 

بالحرجه قبلى بمركز البلينا بملك : على حسن محمد خليفه

96 - امجد وجيه رسمى بطرس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1109 

ورقم قيد 4565    محل رئيسى  عن بيع ادوات تجميل, بجهة محافظة سوهاج شارع الطريق الوسطانيه - بالكشح 

بمركز دارالسلم بملك : وجيه رسمى بطرس

97 - حازم رمضان عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1110 

ورقم قيد 4566    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج امام مستشفى السلم - شارع محمد 

عبدالحميد رضوان بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : رمضان عباس محمد

98 - بدريه عبدالباسط امين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1111 

ورقم قيد 4567    محل رئيسى  عن ترزى حريمى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - العمارنه 

الغربيه - العمارنه - نجوع برديس بالبلينا بمركز البلينا بملك : محمود عبدالباسط امين السيد

99 - على ابوضيف محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1112 

ورقم قيد 4568    محل رئيسى  عن ورشه نجارة وتقطيع اخشاب, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 4 - بجوار 

مسجد اشرف - الجزيرة الوسطى بجرجا - بندر جرجا بملك / محمد جبالى محمد احمد

100 - محمود سيد رشاد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1113 

ورقم قيد 4569    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة سوهاج بجوار ميدان الشهداء - اول 

شارع النهضه ) شارع الطواحين ( بالمنشاه ببندر المنشاه بملك : سيد رشاد على مرجان
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فروع الفراد

1 - بهاءالدين خالد السيد عبدالرحيم  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   999 ورقم قيد   3419  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك السكندريه - شارع سعد 

زغلول - بجرجا ببندر جرجا بملك : طارق تمساح الضمرانى تمام

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - احمد علوى عطا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   790 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  848 وفى تاريخ  

08-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

2 - عبدالناصر عبدالفتاح حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   2184 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  

538 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

3 - احمد جمال رشوان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3589 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  2234 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

4 - زياد شعبان جلل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1708 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع  1901 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

5 - محمد السيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2976 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  1480 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

6 - حسين عاطف عبدالقادر عبدالمنطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4153 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

477 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

7 - الحجه محمد احمد ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   2709 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  1166 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجارة نهائيا

8 - احمد محمد عبدالفضيل رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   2536 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع  967 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكورترك التجارة نهائيا

9 - علء محمود عبدالحكم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2233 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  601 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

10 - محمد عبدالرحيم عبدالرحمن تغيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3091 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  

1624 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

11 - منال جاد قاسم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   3312 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  1892 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

12 - منال جاد قاسم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   3312 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  2210 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

13 - حسب عبدالوكيل محمد حسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4007 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  255 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

14 - عبدا محمد احمد الصديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   1637 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  1822 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

15 - محمد عبدالحميد محمد حسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   1692 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع  1883 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

16 - شيماء فؤاد ابوالحسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3555 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  2190 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

17 - عاطف زرابى محمد جعلوص  تاجر فرد سبق قيده برقم   3582 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

2226 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

18 - جهاد محمد يوسف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   4206 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  544 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجارة نهائيا

19 - محمد عبدالناصر محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1363 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع  1504 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

20 - حسن عاطف على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3723 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  2396 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

21 - امين النمر محمود امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4126 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  437 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكورترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - سناء عبدا على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4060 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع   344 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

2 - عماد صدقى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4134 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   445 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

3 - عمر شريف الضمرانى تمام تاجر فرد سبق قيده برقم   3634 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   2283 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

4 - هانى جمال شنوده رياض تاجر فرد سبق قيده برقم   3921 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   131 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

5 - يوسف سيد احمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   4449 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   917 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

6 - محمد رمضان محمد عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم   3044 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع   1562 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - شحاته الديب جرجس عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم   3406 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع   1999 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

8 - بهاءالدين خالد السيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   3419 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع   

2019 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

9 - عبدا جمال مسعود بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   319 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع   349 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - حسانين شعبان حسانين عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   1371 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع   

1512 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - كمال رشاد عبدالحليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4203 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع   540 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - ناصر ناير حليم مرقس تاجر فرد سبق قيده برقم   748 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع   804 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

13 - شرين ميلد جورجيوس لوقا تاجر فرد سبق قيده برقم   1528 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع   1693 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

14 - راضى فاروق ذكى سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم   1529 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع   1694 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

15 - جورجيوس ناصر جورجيوس بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   1812 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع   

107 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - عماد بدير جاد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم   3421 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع   2021 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

17 - نوال كامل حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   1132 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع   1230 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

18 - سهير كليب سباق عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   1256 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع   1371 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

19 - محمود عبدالمولى عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1900 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع   213 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - منى يوسف رزق السمان تاجر فرد سبق قيده برقم   4524 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   1040 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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العناوين 

1 - امل عاطف فالح على تاجر فرد سبق قيده برقم    4160 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    485 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار مسجد محمد 

عبدالعزيز - نقنق - مركز دارالسلم بملك / عبدالعليم عبدالودود عبداللطيف

2 - حسام الدين فراج رشوان فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    3090 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

1622 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل اسم المالك بجعله ملك / 

عماد فراج رشوان فراج

3 - عمر شريف الضمرانى تمام تاجر فرد سبق قيده برقم    3634 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    2283 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك / عباده مهران 

محمد عسران

4 - بهاءالدين خالد السيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3419 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

2019 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار بنك السكندريه - شارع 

سعد زعلول - بجرجا ببندر جرجا بملك : طارق تمساح الضمرانى تمام

5 - محمود على محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4490 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    984 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج محل رقم 1 -بجوار مدرسه نجع ابو 

زوينه البتدائيه -  نجع ابو زوينه ببيت خلف بمركز جرجا بملك : فوزيه عبداللطيف  محمد على

6 - محمود على محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4490 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    984 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / محل رقم 2 - 

بجوار مدرسه نجع ابو زوينه البتدائيه - نجع ابو زوينه - بيت خلف - مركز جرجا )بذات الملك(

7 - بهاءالدين خالد السيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3419 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار سنتر 

العتبه - شارع الحريه - بجرجا بملك / فيصل هارون احمد هاشم

8 - بهاءالدين خالد السيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3419 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

2019 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار بنك 

السكندريه - شارع سعد زعلول - بجرجا بملك / طارق تمساح الضمرانى تمام

9 - محمد عبدالناصر محمود بطيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    700 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    752 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مدرسه التجاره بنات - شارع 

بورسعيد - ببرديس بمركز البلينا بملك : حسين خلف حسين على

10 - اسعد حسين محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    815 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع    883 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / امام مسجد النورى 

- شارع النورى - المنشاه بملك / شاديه ادريس ابوالعل قاسم

11 - ياسمين محمد السمان كمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    990 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

1080 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار 

هايبر المير - شارع الصاغه متفرع من شارع مجلس المدينه الجديد - دارالسلم بملك / حسنى حبيب مسعود

12 - فايقه احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1858 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    157 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار محطه المياه - 

اولد خلف - مركز دارالسلم بملك / شوق صالح عبدالمنعم عبدالرحيم

13 - ثروت عبدالحميد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4487 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    

981 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار مجمع 

المدارس - المحاسنه - مركز جرجا بملك / على تغيان حداد حموده

14 - احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    291 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع    317 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى - غرب السوق بالمحاسنه 

بمركز جرجا بملك : عدلى خلف السيد
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15 - احمدالفيصل محمد احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    444 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

481 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك / حسنى 

محمد احمد عبدالرحيم

16 - اسماء عبدالقادر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    680 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    728 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل اسم المالك بجعله ملك /صبرى 

حسين محمد

17 - نوال كامل حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    1132 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    1230 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار مدرسه 

اللغات التجريبيه - ال عزبه رضوان - دارالسلم بملك / عبدالحميد كامل حسن اسماعيل

النشاط

1 - عبدا جمال مسعود بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  319 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    349وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب نقل بالسيارات ) بعد الحصول على 

كافه التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

2 - ناصر ناير حليم مرقس تاجر فرد سبق قيده برقم  748 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    804وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاولت نقل بالسيارات ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

3 - راضى فاروق ذكى سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  1529 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    1694وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاولت نقل بالسيارات ) بعد 

الحصول على كافة التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1203 وتم ايداعه بتاريخ   

20-10-2020  برقم ايداع 1,315.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعله المانه لبيع الجهزه والمستلزمات 

الطبيه

2 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1900 وتم ايداعه بتاريخ   

04-02-2021  برقم ايداع 213.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها دودج للملبس الجاهزه

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى
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السم والسمة

الشخاص

تجديد افراد

تجديد شركات

Page 17 of 17 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


