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قيود أفراد

1 - رضوه كمال كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 670 ورقم 

قيد 4886    رئيسى آخر  عن حظيره تربيه وبيع مواشي, بجهة محافظة سوهاج بدروم ارضي شارع الجناين 

ببندر اخميم بملك/ شعبان جاد محمد عبدالرحيم

2 - ابانوب اشرف توفيق عبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 664 

ورقم قيد 10648    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )بعدالحصول علي كافه التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدوالي(, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه مارجرجس -بالكشح بملك/ايمن توفيق 

عبده نقول

3 - امجد جمال حلمي منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 666 

ورقم قيد 10649    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج 

بجوار صيدليه ماري جرجس -بالكشح بملك/ عبده كامل سرج يوسف

4 - بيشوي جرجس ثابت حليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 668 

ورقم قيد 10650    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه التحرير البتدائيه -شارع 

مدرسه التحرير -بالكشح بملك/ جرجس ثابت حليم ارمانيوس

5 - حازم صفوت راغب بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 681 

ورقم قيد 10651    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج نجع الزربيه بالحواويش القبليه ملك 

صابر ثابت الزهرى

6 - المير القط عطيه صمور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 683 ورقم 

قيد 10652    محل رئيسى  عن بيع غلل بالجمله, بجهة محافظة سوهاج شارع صليبه بشيت بجوار المدرسه 

العداديه بالكشح بملك/ القط عطيه صمور

7 - ويصا يوحنا كامل لبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 685 ورقم 

قيد 10653    محل رئيسى  عن منى فاتورة, بجهة محافظة سوهاج بجواركنيسه ابوسفين بشارع ابوسفين بالكشح 

بملك/ امال عدلي شهيد سرجيوس

8 - عبدا محمد الضبع عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 687 

ورقم قيد 10654    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشي, بجهة محافظة سوهاج نجع حامد -بجوار 

المدرسه البتدائيه -بسفلق بملك/ وائل عبدالعظيم كامل

9 - رومانى سمير نظيم ذكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 688 ورقم 

قيد 10655    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى بالكشح ملك جمال 

توما زكى توما

10 - رائد احمد فكري عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 690 

ورقم قيد 10656    محل رئيسى  عن مطحن غلل, بجهة محافظة سوهاج امام مخبز بنجع الشيخ اسماعيل 

بالصوامعه شرق بملك/ احمد فكري عبدالموجود

11 - توماس عبود جورجيوس عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

692 ورقم قيد 10657    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات في مجال المقاولت )فيما عدا توردات 

العمال(, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارمرقس -بالكشح بملك/ عبود جورجيوس عطيه

12 - ايمان فتحي محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 693 ورقم 

قيد 10658    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه عبدالودود احمد علي 

الثانويه بالخيام بملك/ ري الدين حامد امين اسماعيل
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13 - مينا ثابت نصرى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 708 

ورقم قيد 10659    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه العهد الجديد 

-شارع الطريق الوسطانيه -بالكشح بملك/ ثابت نصري ابراهيم فانوس

14 - باسم رمزي عدلي تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

718 ورقم قيد 10152    رئيسى آخر  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه النبا شنوده -

بالكشح بملك/ اكرم رمزي عدلي تاوضروس

15 - بوش نادر خليل جيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 720 ورقم قيد 

10300    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه الشهيد مار جرجس -نجع جنيدي -جزيره 

النصيرات بملك / الفيه صدقي رياض بولس

16 - نجلء محمد علي بدوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 715 ورقم 

قيد 10660    محل رئيسى  عن بيع علف ورده, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه القدس -الشناهره -باولد 

يحيي قبلي بملك/ احمد عبدالباسط احمد

17 - ملك عادل شحاته جرجس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 716 

ورقم قيد 10661    محل رئيسى  عن بيع زجاج والومنتال, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه احمد رضوان - 

شارع السادات بملك/ احمد عبدالسميع محمود حسب

18 - امير عادل عبدالحفيظ محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 726 

ورقم قيد 10662    محل رئيسى  عن بيع غلل وعلفه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه -بابر 

الملك  بملك/ عادل عبدالفيظ محمود احمد

19 - ابرام منان كريم بولس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 728 ورقم 

قيد 10663    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ه) فيما عدا  الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

كنيسه العذراء مريم -المصلحه -باولد يحيي قبلي بملك/ منان كريم بولس

20 - وهيبه بشاره مجلع مقار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 729 ورقم 

قيد 10664    محل رئيسى  عن مكواه بخار, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه التحرير البتدائيه بالكشح ملك 

لوقا عطا عطيت ا مجلع

21 - صموئيل نعيم فخرى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 731 

ورقم قيد 10665    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج 

بجوار مسجد نور السلم -مصلحه الخواجات -باولد يحيي قبلي بملك/يسي نعيم فخري يوسف

22 - احمد طه اسماعيل يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 733 

ورقم قيد 10666    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج نجع حاجر مامن -نجوع الصوامعه شرق 

بملك/ سماح انور كريم محمد

23 - اشرف جعفر فؤاد عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

752 ورقم قيد 6404    رئيسى آخر  عن تجهيز وتشوين مواد البناء, بجهة محافظة سوهاج بجوار مصانع 

القوات المسلحه امام سلخانه الديابات بعرب مهدى بالديابات ملك محمود غريب عبدالعليم

24 - عبدا شحاته عباس محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 742 

ورقم قيد 10667    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشي, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه 

-بالعقاريه بملك/عبدالناصر محمد جبريل

25 - احمد عزت على ابوالوفا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 743 

ورقم قيد 10668    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة سوهاج شارع مسجد الوالدين 

بالناحيه الغربيه بنى خالد باولد يحيى قبلى ملك فوزيه عبد الرحمن محمد
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26 - عمر عبد العاطى كمال عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

744 ورقم قيد 10669    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )بعد الحصول على الترتخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج طريق العباره القديمه باولد سالم قبلى ملك 

حمامه عبداللطيف على

27 - نور الهدى احمد على ابوعمره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

745 ورقم قيد 10670    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه 

الطويقى بالجليله ملك احمد على ابوعمره على

28 - ادهم احمد الظهرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 746 

ورقم قيد 10671    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه 

شارع عبدالحكيم عبدا الشيخ مطاوع باولد سالم قبلى ملك احمد الظهرى محمد

29 - توماس عادل شفيق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 748 

ورقم قيد 10672    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الكنيسه ببني خالد 

باولد يحيي قبلي بملك/ سناء حليم رزق  معوض

30 - ضاحي علي ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 749 

ورقم قيد 10673    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج نجع جبره -بجوار المخبز -بعرب الصبحه 

بملك/ علي ابراهيم احمد

31 - همام عبدالمنعم يوسف همام غوش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

758 ورقم قيد 10674    محل رئيسى  عن مكتب توزيع وبيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج برج الخليج -

بجوار بنزينه النادي  320 دائري اخميم بملك/ شربات مصطفي امين محمد

32 - محمود فاروق محمود عبدالمبدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

762 ورقم قيد 7480    رئيسى آخر  عن بيع اسمده, بجهة محافظة سوهاج نجع مهران -باولد خلف بملك/ هند 

صابر حمدي بهلول

33 - حماده حسني خلف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 771 

ورقم قيد 10675    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مخبز عماد صبري 

بنجع حامد بسفلق بملك/ احلم عبداللطيف السمان احمد

34 - شاهر عبدالرحيم علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 774 

ورقم قيد 10676    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مجلس المدينه -شارع مجلس 

المدينه الجديد بملك/ احمد شاكر امين محمد

35 - امل سفين جرجس مملوك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 787 

ورقم قيد 10677    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه حريمي, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه البابا 

كيرلس -بالكشح بملك/ جرجس يوحنا فهمي

36 - وائل مقاريوس جبران ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

788 ورقم قيد 10678    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )بعد الحصول علي كافه التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الدخلي والدولي(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه التحرير البتدائيه -بالكشح بملك/ 

عادل مقاريوس جبران
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فروع الفراد

قيود الشركات

فروع الشركات

1 - شركه اسامه هاشم محمود وشريكه   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    738 ورقم قيد   3729   

فرعى  عن ومخزن لبيع المستلزمات الطبيه  بجهة محافظة سوهاج بناحيه 320 دائري -طريق سوهاج اخميم 

بملك/ ايمن هاشم محمود عبدالعال
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 محو - شطب

1 - محى الدين كامل حماده حميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9506 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  654 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

2 - السيد امين علم هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   2061 قيد فى 25-06-2000 برقم ايداع  384 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

3 - محمود بخيت هندى خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6568 قيد فى 08-09-2016 برقم ايداع  690 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

4 - صباح محمد رقبون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6648 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع  966 وفى 

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

5 - نجلء عبده مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7609 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع  1101 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

6 - منازع موافى منازع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8192 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع  150 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل المذكورترك التجارة نهائيا

7 - مصطفي هاشم محمود عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   9463 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  567 

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

8 - وليد عادل السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10560 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  364 وفى 

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

9 - فهمى فهيم ابراهيم صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6877 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع  863 وفى 

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

10 - فاطمه الضبع معروف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7142 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع  215 

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

11 - محمد عاطف صابر عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   6557 قيد فى 23-08-2016 برقم ايداع  637 

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

12 - صابرين ابراهيم سالم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7706 قيد فى 19-09-2018 برقم ايداع  1282 

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

13 - حماده ثابت عبد العليم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9449 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع  529 

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

14 - عفاف رشاد احمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5419 قيد فى 09-01-2011 برقم ايداع  16 

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

15 - صفاء فوزي احمد فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9041 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  1648 

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

16 - وائل عزمي بطرس فام  تاجر فرد سبق قيده برقم   9472 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع  580 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

17 - جمال عبدالناصر يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2656 قيد فى 02-07-2001 برقم ايداع  407 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الوفاه

18 - وحيد عبد الفتاح محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2896 قيد فى 10-03-2002 برقم ايداع  

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

19 - ماري ملموص يوسف نخنوخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   10488 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  80 

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

20 - رشيد فاضل جرس شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   10538 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  280 

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

21 - رومانى مساك عبدالمسيح مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم   7440 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع  

805 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - سامح الفى مترى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   8533 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع   701 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - ابوسمره نعيم لبيب فرح تاجر فرد سبق قيده برقم   4864 قيد فى 05-08-2008 برقم ايداع   330 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - نزيه رزق ا رمسيس اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم   10283 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع   

1200 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

4 - مصطفي عبدالوهاب عبدالشكور اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   4127 قيد فى 12-06-2006 برقم 

ايداع   300 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - اشرف محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4264 قيد فى 26-09-2006 برقم ايداع   505 فى 

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

6 - جانت جرجس شهيد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   9742 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع   1213 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - مينا السبع صابر سيف تاجر فرد سبق قيده برقم   5521 قيد فى 16-06-2011 برقم ايداع   297 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

8 - فاتن عبد الحليم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   8851 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع   1280 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - عماد الدين احمد ابراهيم محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم   4577 قيد فى 12-07-2007 برقم ايداع   

435 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - اسعد عبدالعظيم امان عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   3043 قيد فى 17-08-2002 برقم ايداع   

364 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

11 - محمود السيد دسوقى عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم   7185 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع   298 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - رضوه كمال كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4886 قيد فى 09-09-2008 برقم ايداع    387 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بدروم ارضي شارع الجناين ببندر اخميم 

بملك/ شعبان جاد محمد عبدالرحيم

2 - جادالرب وصفى لطفى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    7140 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع    

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

مريد ابراهيم )بنفس العنوان

3 - صلح عبد الغنى احمد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    5374 قيد فى 25-10-2010 برقم ايداع    

524 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج نجع عزيز بجوار مسجد المغفره 

نجوع الصوامعه شرق ملك هبه احمد عباس احمد

4 - مصطفي عبدالوهاب عبدالشكور اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    4127 قيد فى 12-06-2006 برقم 

ايداع    300 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مدرسه شاكر 

اسماعيل الشيخ امبادر البلبيش قبلى ملك عصمت ابوزيد احمد

5 - باسم رمزي عدلي تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم    10152 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار كنيسه النبا شنوده -بالكشح 

بملك/ اكرم رمزي عدلي تاوضروس

6 - بوش نادر خليل جيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10300 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    1231 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار كنيسه الشهيد مار جرجس -نجع جنيدي 

-جزيره النصيرات بملك / الفيه صدقي رياض بولس

7 - اشرف جعفر فؤاد عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    6404 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع    

868 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مصانع القوات المسلحه امام 

سلخانه الديابات بعرب مهدى بالديابات ملك محمود غريب عبدالعليم

8 - محمود فاروق محمود عبدالمبدى تاجر فرد سبق قيده برقم    7480 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج نجع مهران -باولد خلف بملك/ هند 

صابر حمدي بهلول

9 - اسعد عبدالعظيم امان عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    3043 قيد فى 17-08-2002 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج العبور الشرقى متفرع من ش 

الشريف عرب الطاوله ملك / حازم عبد العظيم امان عبد الرحمن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - خلود محمود همام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7227 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    370وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مزادات عامه )تغليف الشنط وخدمه المطارات واداره 

المقاصف والكافيتريات(

2 - ناريمان بطرس متوشلح محارب تاجر فرد سبق قيده برقم  9444 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    521

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب نقل بالسيارات وتوريدات عموميه )فيما عدا 

الكمبيوتر بمشتملته والملبس العسكريه وكاميرات المراقبه اللسلكيه (وبعدالحصول علي التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي

3 - صلح عبد الغنى احمد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  5374 قيد فى 25-10-2010 برقم ايداع    

524وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  معرض بيع موتوسيكلت

4 - مصطفي عبدالوهاب عبدالشكور اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  4127 قيد فى 12-06-2006 برقم ايداع    

300وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيره تربيه وبيع مواشى

5 - اشرف محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4264 قيد فى 26-09-2006 برقم ايداع    505وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع حديد وبويات

6 - عادل صلح السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5460 قيد فى 15-03-2011 برقم ايداع    117وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه اخشاب

7 - فاتن عبد الحليم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8851 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    1280

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس جاهزه

8 - فاتن عبد الحليم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8851 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    1280

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس جاهزه

9 - اسعد عبدالعظيم امان عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  3043 قيد فى 17-08-2002 برقم ايداع    

364وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس جاهزه )فيماعدا الملبس العسكريه(

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7227 وتم ايداعه بتاريخ   

19-03-2018  برقم ايداع 370.000 الى : مكتب العالميه للمزادات العامه

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9444 وتم ايداعه بتاريخ   

09-07-2020  برقم ايداع 521.000 الى : مكتب المؤمن للنقل بالسيارات والتوريدات العموميه

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5374 وتم ايداعه بتاريخ   

25-10-2010  برقم ايداع 524.000 الى : معرض اليمان للموتو سيكلت

4 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10546 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2022  برقم ايداع 296.000 الى : مكتب العوامى للتوريدات العموميه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه عبد ا احمد على وشريكه اسماعيل احمد على   شركة سبق قيدها برقم    4659 قيدت فى 

19-09-2007 برقم ايداع   609 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه واتمام 

تصفتها نهائيا

2 - شركه عبد الرازق محمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4513 قيدت فى 15-05-2007 برقم 

ايداع   309 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه واتمام تصفتها نهائيا

3 - شركة فؤاد مهدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    7163 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع   263 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه واتمام تصفتها نهائيا

رأس المال
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركه الحناوى لتوريد المستلزمات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     3729 قيدت فى 06-02-2005 برقم 

ايداع    40وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بناحيه 320 دائري -طريق 

سوهاج اخميم بملك/ ايمن هاشم محمود عبدالعال

2 - شركه اسامه هاشم محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3729 قيدت فى 06-02-2005 برقم ايداع    

40وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بناحيه 320 دائري -طريق سوهاج 

اخميم بملك/ ايمن هاشم محمود عبدالعال

3 - شركه الحناوى لتوريد المستلزمات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     3729 قيدت فى 06-02-2005 برقم 

ايداع    40وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع العشرين برج زهره 

الشرق الدور الخامس مدينه ناصر ملك صبرى خلف عبد الله محمد

4 - شركه اسامه هاشم محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3729 قيدت فى 06-02-2005 برقم ايداع    

40وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع العشرين برج زهره الشرق 

الدور الخامس مدينه ناصر ملك صبرى خلف عبد الله محمد

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3729   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2005 برقم ايداع    40 الى   شركه اسامه هاشم محمود وشريكه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - هدي هاشم محمود عبدالعال  خروج   المقيد برقم قيد    3729   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2005 برقم 

ايداع   40 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2006  بــ :  0000خروج

2 - حنان على احمد  خروج   المقيد برقم قيد    3729   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2005 برقم ايداع   40 

تم التأشير فى تاريخ 26-09-2006  بــ :  

3 - حنان على احمد  خروج   المقيد برقم قيد    3729   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2005 برقم ايداع   40 

تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

4 - هدي هاشم محمود عبدالعال  خروج   المقيد برقم قيد    3729   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2005 برقم 

ايداع   40 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  0000خروج
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - ساميه ناصر السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2706   قيدت فى   08-08-2001 برقم ايداع    

468 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

2 - نجوه ابراهيم سعد عبدالباري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4103   قيدت فى   04-06-2006 برقم ايداع    

271 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-03

3 - شاكر السقطى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4441   قيدت فى   18-03-2007 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

4 - ابراهيم فرغل السيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3378   قيدت فى   10-09-2009 برقم ايداع    

383 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

5 - صلح عبد الغنى احمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5374   قيدت فى   25-10-2010 برقم 

ايداع    524 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

6 - اسماعيل الضبع عبد الرسول حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6632   قيدت فى   22-11-2016 برقم 

ايداع    933 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

7 - عادل عبيد صليب شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2962   قيدت فى   04-05-2002 برقم ايداع    

214 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

8 - مينا السبع صابر سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5521   قيدت فى   16-06-2011 برقم ايداع    297 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

9 - السيد امين علم هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2061   قيدت فى   25-06-2000 برقم ايداع    

384 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

10 - ثروت حليم جيد غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5665   قيدت فى   27-02-2012 برقم ايداع    

117 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

11 - محمود بخيت هندى خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6568   قيدت فى   08-09-2016 برقم ايداع    

690 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

12 - مصطفي عبدالوهاب عبدالشكور اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4127   قيدت فى   

12-06-2006 برقم ايداع    300 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-11

13 - صباح محمد رقبون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6648   قيدت فى   04-12-2016 برقم ايداع    

966 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

14 - رفعت احمد خليفه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5466   قيدت فى   22-03-2011 برقم ايداع    

127 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

15 - سليمان على سليمان عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5550   قيدت فى   21-07-2011 برقم ايداع    

390 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

16 - وصفى حليم عطيه بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6148   قيدت فى   22-12-2014 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

17 - عفاف رشاد احمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5419   قيدت فى   09-01-2011 برقم 

ايداع    16 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

18 - ممدوح رفعت اديب ارسل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6168   قيدت فى   01-02-2015 برقم ايداع    

35 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-31

19 - احمد مصطفى السيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6203   قيدت فى   12-03-2015 برقم 

ايداع    159 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-11

20 - محمود السيد عثمان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6572   قيدت فى   20-09-2016 برقم ايداع    

700 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19
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21 - وجيه رمسيس ميخائيل مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2222   قيدت فى   02-10-2000 برقم ايداع    

587 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-01

22 - جمال عبدالناصر يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2656   قيدت فى   02-07-2001 برقم 

ايداع    407 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

23 - وحيد عبد الفتاح محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2896   قيدت فى   2002-03-10 

برقم ايداع    105 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-09

24 - اسعد عبدالعظيم امان عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3043   قيدت فى   17-08-2002 برقم 

ايداع    364 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-16

25 - محروس عبد الله ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6636   قيدت فى   24-11-2016 برقم 

ايداع    940 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

26 - عبده حمدان جاد الكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4485   قيدت فى   16-04-2007 برقم ايداع    

253 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

27 - اشرف صدقى مشرقى بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6661   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

1000 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

تجديد شركات

1 - شركه عبد الرازق محمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4513  قيدت فى  15-05-2007 برقم 

ايداع   309 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00

ص
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