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قيود أفراد

1 - عادل عبدالحميد محمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

585 ورقم قيد 7197    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار محل خليل للمصوغات 

بشارع عبدالمنعم رياض ببندر المراغه - بملك / محمد عبدالحميد محمد

2 - ياسمين علي ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 587 ورقم 

قيد 7198    محل رئيسى  عن بيع مجمدات وطيور, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدلية الدكتور حسن بالبطاخ 

- بملك / اسامه محمد السيد بخيت

3 - احمد ابراهيم هاشم العارف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 590 

ورقم قيد 7199    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشي, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنك الزراعي 

باقصاص - بملك / الحسيني حسن العارف محمد

4 - داليا النجار ابراهيم بطرس تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 592 

ورقم قيد 7200    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج دور ارضي - نجع هلل - بجوار فيل شهاب - 

بشندويل البلد - بملك / النجار ابراهيم بطرس بخيت

5 - محمد بريقى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 593 

ورقم قيد 7201    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نجع ابوعوض-ش المدرسه-

دور ارضى-بملك/بريقى محمود محمد

6 - رافت محمد امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 594 ورقم قيد 

7202    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج شارع النيل بجوار السلخانه بنجع الحاكم - بملك 

/ جملت محمد ضيف ا

7 - محمود احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 596 ورقم 

قيد 7203    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج دور ارضي - الشارع العمومي - بجوار 

مقهي ابراهيم بدوي بالجزازره - بملك / السيد احمد محمد حسن عبدالرحمن

8 - وفاء حسين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 597 ورقم قيد 

7204    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه)ماعدا الملبس العسكريه( ومفروشات, بجهة محافظة سوهاج 

شندويل البلد-امام الوحده المحليه بالشارع الرئيسى-بملك/محمود حسن محمد ابراهيم

9 - مؤمن السيد محمد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 599 ورقم 

قيد 7205    محل رئيسى  عن معرض بيع توك توك, بجهة محافظة سوهاج طريق باصونه-بجوار المدرسه 

الثانويه الجديده بالمراغه-بملك/احمد عمر محمد جبالى

10 - محمود ابراهيم سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 601 

ورقم قيد 7206    محل رئيسى  عن معرض بيع الوميتال, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه بنجع 

طايع - بملك / العارف محمد علي شمروخ

11 - محمد عبدالمعطى محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 607 

ورقم قيد 7207    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج نجع البارود-بجوار مسجد 

فرج ا عبدالعال-بملك/عبدالمعطى محمد جوده

12 - امين محمد عبدالحفيظ هاشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 609 

ورقم قيد 7208    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار جامع ال حسان باولد اسماعيل 

- بملك / محمد عبدالحفيظ هاشم

13 - لبنى خيرى عبدالمغيث جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 614 

ورقم قيد 6404    رئيسى آخر  عن مخزن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج نجع الحاكم-بجوار مقهى 

الحاج طاهر-بملك/احمد حمدى صدقى بيومى
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14 - صبحه ابراهيم محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 610 

ورقم قيد 7209    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة سوهاج الوقده-الوقده الغربيه-بجوار مسجد 

السلم-بملك/شاديه ابراهيم محمد حسين

15 - مصطفى عبدالله البدرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

611 ورقم قيد 7210    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة سوهاج ش الشباب-بجوار المستشفى-

بملك/ناصر الحسك السيد محمد

16 - احمد كامل احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 612 ورقم 

قيد 7211    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة سوهاج امام صيدلية د/ هاني بالوقده - 

بملك / بخيته السنوسي احمد

17 - احمد زكي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 618 ورقم 

قيد 7212    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ابو ريان بفزاره - بملك / زكي 

محمد احمد اسماعيل

18 - محمود معراجي جابر حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 620 

ورقم قيد 7213    محل رئيسى  عن معرض بيع توك توك وتروسيكل, بجهة محافظة سوهاج بجوار حمام 

السباحه بعرابة ابوعزيز - بملك / ياسر فوزي احمد محمد

19 - ضياء عارف عثمان عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 622 

ورقم قيد 7214    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة سوهاج غرب السكه الحديد 

بجوار المعهد الدينى بنين ببندر المراغه - بملك/ رضا السمنودى عبدالعال

20 - فايزه احمد عباس عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 627 

ورقم قيد 7215    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج الحريديه-بجوار مدرسة الكرايمه-بملك/

رمضان حسانين احمد حسانين

21 - رشا محمد هاشم عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 632 

ورقم قيد 7174    رئيسى آخر  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة سوهاج اقصاص-بجوار مدرسة الشهيد-ش ال 

عبدالحافظ-بملك/عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد

22 - فوزيه عزمي لوندي فلتس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 628 

ورقم قيد 7216    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارجرجس بنجع البقاطره 

بالشورانيه - بملك / فرج قلته اندراوس فلتس

23 - عياد محروس اسطفانوس طنيوس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

638 ورقم قيد 7217    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج الحريديه-بجوار صيدلية الفت-

بملك/حلمى محروس اسطفانوس

24 - رومانى عبده نان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 649 

ورقم قيد 5601    رئيسى آخر  عن تجاره مواد غدائيه بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مخبز حمدان محمود 

قاسم - ببهاليل الجزيره - بملك/ عبده نان سليمان شنوده

25 - عبدا محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 643 

ورقم قيد 7056    رئيسى آخر  عن مقهى, بجهة محافظة سوهاج بجوار جامع السمان بالجزازره -بملك/ رزق 

محمد محمود محمد وشهرته السيد

26 - عصمت محمد نصري عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

641 ورقم قيد 7218    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار عصاره مؤمن محمد 

حسين بالجزازره - بملك / عصام محمد نصري عبدالله
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27 - خالد عبدالرشيد اسماعيل ادم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 650 

ورقم قيد 7219    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج الجزازره-بجوار مسجد سلمان-بملك/

اسلم خالد عبدالرشيد

28 - عبدا السيد سعدالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 651 

ورقم قيد 7220    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشي, بجهة محافظة سوهاج بجوار الترعه بناحيه 

الحلفايه بالعمور - بملك / عبده عمر محمد احمد

29 - وليد عبدالعال محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 656 

ورقم قيد 7221    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج امام كوافير ماسبيرو بالوقد - 

بملك / السيد عبدالله السيد بخيت

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

668 ورقم قيد 7222    محل رئيسى  عن معرض بيع موبيليا, بجهة محافظة سوهاج دور ارضي - شارع غرب 

السكه الحديد ببندر المراغه - بملك / احمد ناصر احمد علي

31 - حمدي احمد عمر قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 669 ورقم 

قيد 7223    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه يدوي, بجهة محافظة سوهاج بناحيه النقديه البحريه باولد 

اسماعيل - بملك / احمد عمر قاسم عبدالرحيم

32 - رجب محمد عبدالمالك عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

672 ورقم قيد 7224    محل رئيسى  عن معرض بيع موبليات, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الديني 

شارع غرب السكه الحديد ببندر المراغه- بملك / محمد عبدالمالك عكاشه عجيمي

33 - محمود عبداللطيف ابو ضيف عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 673 ورقم قيد 7225    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار السنترال بالبطاخ -بملك / 

وفاء السيد محمد علي

34 - محمد عبدالحميد كمال الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

676 ورقم قيد 7226    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة سوهاج شارع الجهيني من شارع الجلء 

ببندر المراغه- بملك /عبدالمنعم امين اليماني حسن

35 - محمود محمد حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 677 

ورقم قيد 7227    محل رئيسى  عن مخزن بيع منظفات, بجهة محافظة سوهاج الوقده-امام استديو ماسبيرو-بملك/

السيد عبدالله السيد نجيب

36 - محمد محمد عبدالعليم طلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 681 

ورقم قيد 7228    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج الجزازره-بجوار مسجد السمان-بملك/

احمد محمد عبدالعليم طلب

فروع الفراد

1 - تامر ابوالعلمين عبدالرحمن محمود  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   646 ورقم قيد   6107  محل 

فرعى  عن ثلجة موز  بجهة محافظة سوهاج طريق سوهاج جرجا - بعد كمين روافع القصير بروافع القصير - بملك/ 

ديوشى نصرالدين محمد حجازى
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قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمود كمال محمود الشلقامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4434 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  1692 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد التابع و ذلك للستغناء عنه مع بقاء الصل

2 - الشيماء على خلف ا عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   6390 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع  576 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم  2011 بتاريخ 2022-5-12 

وذلك لتركه التجاره نهائيا

3 - كمال صابر ابوالخير خله  تاجر فرد سبق قيده برقم   6493 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  803 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2010 بتاريخ 12-5-2022 وذلك 

لتركه التجاره نهائيا

4 - ماجده محمد عبدالخالق فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4979 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع  225 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2012 بتاريخ 2022-5-15 

وذلك لتركها التجاره نهائيا

5 - جمال السيد يوسف حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6580 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  963 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2014 بتاريخ 17-5-2022 وذلك 

لتركه التجاره نهائيا

6 - بخيته احمد حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   7029 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  143 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2013 بتاريخ 17-5-2022 وذلك 

لتركها التجاره نهائيا

7 - عطيه نصحى عطيه جندى.  تاجر فرد سبق قيده برقم   3576 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع  274 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2015 بتاريخ 2022-5-19 

وذلك لتركه التجاره نهائيا

8 - احمد كمال عبدالباقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4783 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع  1002 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2017 بتاريخ 2022-5-22 

وذلك لتركه التجاره نهائيا

9 - يوستينا صمويل مفيد بولص  تاجر فرد سبق قيده برقم   6402 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع  598 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2016 بتاريخ 2022-5-22 

وذلك لتركها التجاره نهائيا

10 - عبله عثمان سيد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5862 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  893 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم2018 بتاريخ 26-5-2022 وذلك 

لتركها التجاره نهائيا

11 - احمد حسن فقير رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   7013 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  93 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2019 وذلك لتركه التجاره نهائيا

12 - عبله احمد عمر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   909 قيد فى 16-12-2000 برقم ايداع  425 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2021 بتاريخ 29-5-2022 وذلك 

لتركها التجارة نهائيا

13 - فاطمه حافظ عبدالعال عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6318 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع  

454 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2020 بتاريخ 

29-5-2022 وذلك لتركها التجارة نهائيا

14 - محمد السيد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4989 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  258 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2023 بتاريخ 31-5-2022 وذلك 

لتركه التجاره نهائيا

15 - عنيات نظيم موسى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   5992 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع  1127 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2022 بتاريخ 2022-5-31 

وذلك لتركها التجاره نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - مصطفى كامل محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   5836 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع   840 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - عزه محمد جابر عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   6324 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع   465 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - ايمن محمود السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6954 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع   1708 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

4 - عبد القوى يوسف محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   2118 قيد فى 15-06-2006 برقم ايداع   180 

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

5 - سوسن الزارعى عبدالرازق مهران تاجر فرد سبق قيده برقم   6703 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع   

1183 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

6 - علي محمد عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7131 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   408 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

7 - تامر ابوالعلمين عبدالرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   6107 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع   

61 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

8 - ابراهيم كامل احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   7187 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   565 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

9 - محمد احمد عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   6218 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع   265 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - محمود كمال محمود الشلقامي. تاجر فرد سبق قيده برقم    4434 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    200 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء التابع )حظيرة تربية وبيع مواشى( 

المقيد بتاريخ 15-12-2021 مع بقاء الصل

2 - نصره على احمد فولى تاجر فرد سبق قيده برقم    626 قيد فى 27-02-2000 برقم ايداع    88 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله/ش الجبانه متفرع من ش 

الجلء - بجوار المقابر-وتعديل الملك بجعله ملك/وائل على اسماعيل محمد

3 - لبنى خيرى عبدالمغيث جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    6404 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع    601 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج نجع الحاكم-بجوار مقهى الحاج طاهر-

بملك/احمد حمدى صدقى بيومى

4 - سميحه احمد حسين عبدالمولي تاجر فرد سبق قيده برقم    7152 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    473 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله/ ايمن احمد حسين 

عبدالمولى

5 - رشا محمد هاشم عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    7174 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    542 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج اقصاص-بجوار مدرسة الشهيد-ش ال 

عبدالحافظ-بملك/عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد

6 - رومانى عبده نان سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    5601 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع    423 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مخبز حمدان محمود قاسم - ببهاليل 

الجزيره - بملك/ عبده نان سليمان شنوده

7 - تامر ابوالعلمين عبدالرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    6107 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج طريق سوهاج جرجا - بعد كمين 

روافع القصير بروافع القصير - بملك/ ديوشى نصرالدين محمد حجازى

8 - سوسن الزارعى عبدالرازق مهران تاجر فرد سبق قيده برقم    6703 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

1183 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله/ ناهد محمد 

العروسى

9 - عبدا محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7056 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    210 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار جامع السمان بالجزازره -بملك/ 

رزق محمد محمود محمد وشهرته السيد

10 - محمد احمد عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    6218 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع    

265 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك/خليفه 

طلعت محمود
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - هانى محروص على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7054 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    206وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / محل ومركز اصلح وصيانه المحركات

2 - احمد صابر احمد نجدى تاجر فرد سبق قيده برقم  6642 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    1090وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/مكتب مقاولت عموميه ومزادات عموميه 

وتوريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والشارات  والملبس العسكريه(

3 - سوسن الزارعى عبدالرازق مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  6703 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

1183وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/اتيليه تأجير فساتين

4 - رفعت خلف محمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  3208 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    82وفى تاريخ  

26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ مزرعة ترية وبيع دواجن

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - حسنى محمد عثمان ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2275   قيدت فى   17-05-2007 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

2 - د جورج رفعت ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1889   قيدت فى   09-03-2005 برقم ايداع    67 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08

3 - محمد على عبدالعال نفادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3937   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    3 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

4 - نصره على احمد فولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   626   قيدت فى   27-02-2000 برقم ايداع    88 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-26

5 - جرجس رومانى لمعى بدروس.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3579   قيدت فى   17-06-2015 برقم ايداع    

284 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

6 - احمد ناصر احمد عطى.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3938   قيدت فى   26-09-2016 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

7 - محمود محمد محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2167   قيدت فى   12-10-2006 برقم ايداع    

279 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

8 - عطيه نصحى عطيه جندى.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3576   قيدت فى   14-06-2015 برقم ايداع    

274 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

9 - ايمن فتح ا محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4137   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

10 - ايمن فتح ا محمد عطيه2.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4137   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

11 - علوان محمد دياب عبدالرحمن.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4092   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    165 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

12 - عصمت خلف ابوضيف زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2264   قيدت فى   03-05-2007 برقم 

ايداع    125 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

13 - سماح سمير عبدالمسيح مجلع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2993   قيدت فى   09-04-2012 برقم ايداع    

102 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

14 - عاطف على محمد 2  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1028   قيدت فى   01-04-2001 برقم ايداع    131 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-31

15 - عاطف على محمد 1  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1028   قيدت فى   06-03-1997 برقم ايداع    193 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

16 - عبله احمد عمر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   909   قيدت فى   16-12-2000 برقم ايداع    425 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

17 - نوره عبدالعال اسماعيل حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3735   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    38 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

18 - شعبان عبداللطيف عبدالمنعم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3401   قيدت فى   14-10-2014 برقم 

ايداع    306 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-13
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - بنك مصر ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   4028  قيدت فى  11-01-2017 برقم ايداع   31 وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  12:00:00ص

2 - شركة فرغل احمد محمود على الجبالى وشركاه.   شركة سبق قيدها برقم :   2976  قيدت فى  

27-02-2012 برقم ايداع   64 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2027  12:00:00ص
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