جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة جرجا شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1احمد محمد كامل محمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  1118ورقم
قيد  3110رئيسى آخر عن بيع وتجاره مصوغات ذهبيه ( بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه
دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه ) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد العمده
جمال  -باولد خلف بمركز دارالسلم بملك  :مؤمن السيد عبداللطيف محمود
 - 2وفاء اسماعيل احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1114
ورقم قيد  4570محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار البوسطه بالبلبيش
بحرى بمركز دارالسلم بملك  :عبدالواحد فهيم حمدى ادريس
 - 3خالد جمال عبدالوهاب على تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1115
ورقم قيد  4571محل رئيسى عن بيع بويات ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المجلس القروى اولد سالم بحرى -
برمانه  -باولد سالم بحرى بمركز دارالسلم بملك  :بدويه عباس احمد سليمان
 - 4المير محمد حافظ عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1119
ورقم قيد  4572محل رئيسى عن بيع اطارات وبطاريات ,بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  - 7بجوار صيدليه
الحسين  -شارع البطارسه بجرجا ببندر جرجا بملك  :ياسر محمد حافظ
 - 5طارق رفعت محمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1120ورقم قيد  4573محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة سوهاج بجوار قصر الرضوان للدوات
المنزلية  -شارع طراد النيل باولد خلف بمركز دارالسلم  -بملك /احمد على الدين احمد محمد
 - 6محمد خلف السيد بكرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  1121ورقم
قيد  4574محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة سوهاج قبلى بنك الغاز  -شارع العصارة ببنى حميل -
مركز البلينا  -بملك  /مصطفى محمد خلف السيد  -سوهاج
 - 7نبيله السيد سعد على تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  1122ورقم قيد
 4575محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار النقطه  -الشيخ جامع  -باولد يحيى
بحرى بمركز دارالسلم بملك  :ابوالحمد حامد محمد حسن
 - 8عادل نعيم بطرس مسعود تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1125
ورقم قيد  4576محل رئيسى عن ورشه براده وقلوظ ,بجهة محافظة سوهاج بجوار فرع اورانج  -بش
الجمهورية البلينا ببندر البلينا بملك  :ناديه عزيز جاد سفين
 - 9عبدالستار عبدالهادى عبداللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1126ورقم قيد  4577محل رئيسى عن مطحن غلل ,بجهة محافظة سوهاج سوهاج  -مركز جرجا -
الزواتنة القبلية  -بجوار مخبز عاطف احمد  -ملك  /عبدالوهاب عبدالهادى عبداللطيف
 - 10هشام حاتم جادالكريم عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1127ورقم قيد  4578محل رئيسى عن مركز تداول وبيع ادويه بيطريه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار كمين
الشيخ مرزوق بالشيخ مرزوق بمركز البلينا بملك  :محمود عبدالمبدى محمود
 - 11محمد خلف ابوالحمد محمود تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1129ورقم قيد  4579محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات حكوميه(فى مجال المقاولت ) فيما عدا
توريد العماله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد  -شارع المامون  -بالمنشاه ببندر المنشاه بملك  :محمد
عبدالعظيم عبدالحميد محمد
 - 12لطيفه على محروص محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1132
ورقم قيد  4580محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار السنترال  -بقرية مزاتا والشيخ جبر
بمركز جرجا بملك  :عبدالرؤف جوده السمان
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 - 13سعاد عبدالمنصف عبدالشكور عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  1134ورقم قيد  4581محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه
الشرعيه  -شارع الجمعيه الشرعيه بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك  :عبدالوهاب عبدالستار عبدالحافظ
 - 14مينا البدرى فؤاد جرجس تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1135
ورقم قيد  4582محل رئيسى عن بيع احذيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار محل الفادى للموبايلت  -عقار رقم
 - 26شارع احمد سعد بالبلينا ببندر البلينا بملك  :نوال عبدالمسيح جيد
 - 15مديحه احمد حفظ ا محمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1136
ورقم قيد  4583محل رئيسى عن تنجيد مفروشات ,بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك التنميه  -بالكشح بمركز
دارالسلم بملك  :ياسر عبدالمبدى فاضل بدوى
 - 16خلود البدرى فتحى عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1137ورقم قيد  4584محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات ( بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك التنميه والئتمان
الزراعى  -شارع الشونه البحريه المتفرع من شارع السيد عبدالمولى  -بالبلينا ببندر البلينا بملك  :محمد رفاعى
عبدالفتاح حسن
 - 17رضوه عزالدين جابر ابوالقاسم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1138ورقم قيد  4585محل رئيسى عن بقاله لتجاره المواد الغذائيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار البنزينه -
نجوع مازن شرق  -بدارالسلم بمركز دارالسلم بملك  :هاشم مطاوع فكار السيد
 - 18ايمن صابر بخيت عبدالشهيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1139ورقم قيد  4586محل رئيسى عن ورشه نجارة ,بجهة محافظة سوهاج بلوك  - 2خلف مصنع السكر -
شارع الحميدى  -بجرجا  -ببندر جرجا
 - 19طارق حارس يوسف حسن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1140
ورقم قيد  4587محل رئيسى عن سروجى سيارات ,بجهة محافظة سوهاج شارع المنطقه الصناعيه  -بالبلينا
ببندر البلينا بملك  :احمد انور محمود عبداللطيف
 - 20سامى سميرعبدالنورعبدالمسيح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 1141ورقم قيد  4588محل رئيسى عن كوافير سيدات ,بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  - 64امام مدرسه
الزراعه  -شارع ابوعنيبه من شارع مصطفى كامل -بجرجا ببندر جرجا بملك  :نادى سمير عبدالنور
 - 21احمد ممدوح محمد عزيز تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1142
ورقم قيد  4589محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسة اولد سالم بحرى العداديه -
باولد سالم بحرى بمركز دارالسلم بملك  :احمد عبدالمنصف احمد على
 - 22شيرين سيد عبدالكريم محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1143ورقم قيد  4590محل رئيسى عن محل بيع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
سوهاج عقار رقم  - 6بجوار كافيه مزيكا  -شارع محمد فريد بجرجا ببندر جرجا بملك  :توماس ادور مفرح
 - 23كيرستينا سمير مجاهد عطاا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1144ورقم قيد  4591محل رئيسى عن مزرعه بيع دواجن ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه الثانويه -
بمنشاة برديس بمركز البلينا بملك  :ابانوب رفعت لبيب عبدالمسيح
 - 24حلوتهم عبدالصبور على عليو تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1145ورقم قيد  4592محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مخبز الحاج عبدالصبور-
العمارنه  -نجوع برديس  -بالبلينا بمركز البلينا بملك  :البدرى على متولى محمد
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 - 25عز على السيد موسى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  1146ورقم
قيد  4593محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المقابر  -العمارنه  -نجوع برديس بالبلينا
بمركز البلينا بملك  :موسى عز على السيد
 - 26محمد سمير محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1148
ورقم قيد  4594محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار الجامع الكبير بالمحاسنه بمركز جرجا
بملك  :محمود سمير محمد مصطفى
 - 27على احمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1149
ورقم قيد  4595محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه الشهيد احمد اسماعيل
 خارفه بجرجا بمركز جرجا بملك  :سيده امين محمد - 28ماهر على احمد جادالرب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1150
ورقم قيد  4596محل رئيسى عن صيانه وتنظيف حمامات سباحه ,بجهة محافظة سوهاج شارع المدرسه
العداديه بنين القديمه  -نجوع برديس بالبلينا بمركز البلينا بملك  :محمد هاشم عبده محمد
 - 29حسين صابر محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1151
ورقم قيد  4597محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال عمار  -بالمحاسنه بمركز
جرجا بملك  :محمد صابر محمد محمد
 - 30صابر خلف ا احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1152
ورقم قيد  4598محل رئيسى عن مكتب نقل بالسيارات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مجمع المدارس  -بالمحاسنه بمركز جرجا بملك
 :احمد خلف ا احمد السيد
 - 31سوسن على ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1154
ورقم قيد  4599محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار الجامع الكبير بالبلبيش بحرى بمركز
دارالسلم بملك  :بدوى احمد محمد احمد
 - 32ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1155
ورقم قيد  4600محل رئيسى عن بيع موبليا ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى الثانوى  -شارع
المعهد الدينى  -ببرديس بمركز البلينا بملك  :السيد محمد يوسف
 - 33عبدالرحمن ناجح عبدالحافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1156ورقم قيد  4601محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المسجد الكبير  -القوصه -
بالبلبيش قبلى بمركز دارالسلم بملك  :ناجح عبدالحافظ محمد
 - 34حسام الدين احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1157ورقم قيد  4602محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه
البتدائيه القديمه  -ببيت داود بمركز جرجا بملك  :علء الدين احمد محمد احمد
 - 35احمد حماده عبدالحميد امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1158
ورقم قيد  4603محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات (بعدالحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد على عمار بالمحاسنه بمركز جرجا
بملك:حماده عبدالحميد امين احمد
 - 36ندا حسين المير محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1163
ورقم قيد  4604محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  -33بجوار صيدليه
الحق -شارع ابوالحلقات  -بمنشاة برديس بمركز البلينا بملك  :رمضان رضا حناوى محمد
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 - 37يوسف السيد محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1165
ورقم قيد  4605محل رئيسى عن مغسله وتشحيم وتغير زيوت ,بجهة محافظة سوهاج بجوار جامع ال حجاج-
الغابات  -بالبلينا بمركز البلينا بملك  :محمد السيد محمد عبدا
 - 38عماد ابوبكر حسين عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1166ورقم قيد  4606محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الفواوزه -
نجع العرب  -نجوع برديس  -بالبلينا بمركز البلينا بملك  :منتصر محمد عثمان
 - 39محمود سعيد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1167
ورقم قيد  4607محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المرور  -شارع مصر اسوان بالبلينا
ببندر البلينا بملك  :عادل محمد فؤاد محمد
 - 40باسم رمضان السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1168
ورقم قيد  4608محل رئيسى عن صيانه وبيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة سوهاج امام صيدليه المعتصم
 بجوار كوبرى نجوع مازن  -نجوع مازن شرق بدارالسلم بمركزدارالسلم بملك  :نصر حسن البنا محمد - 41سوسن السيد على ياسين تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1169
ورقم قيد  4609محل رئيسى عن بيع اعلف وغلل ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المسجد الكبير  -نجع
الحسين باولد يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك  :عرفات احمد على ياسين
 - 42عيسى نادر احمد حامد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1170
ورقم قيد  4610محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مصنع الثلج  -شارع
السوق  -بدارالسلم ببندر دار السلم بملك  :رفعت راضى حسن محمود
 - 43ناصر صلح سعدالدين اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1171ورقم قيد  4611محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مركز الشباب
والرياضه  -شارع يوسف بن عيسى  -البعاديه  -بجرجا ببندر جرجا بملك  :طارق صلح سعدالدين اسماعيل
 - 44يوسف امين حسن محمدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1172
ورقم قيد  4612محل رئيسى عن بيع خردوات وملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
سوهاج عقار رقم  - 22خلف مسجد المهيمن  -شارع حمزه بن عبدالمطلب  -الحوزه بجرجا ببندر جرجا بملك :
اميمه منصور عواد يحيى
 - 45شريف اشرف احمد الضمرانى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1174ورقم قيد  4614محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج خلف مسجد السلم  -الباسكيه بالبلينا
بمركز البلينا بملك  :حنان شمس الدين السايح ابراهيم
 - 46حميد احمد محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1175
ورقم قيد  4615محل رئيسى عن تجارة مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الجمعيه الشرعيه  -باولد
خلف بمركز دارالسلم بملك  :جملت عبدالحميد احمد احمد
 - 47جرجس سور حلمى سفين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1176
ورقم قيد  4616محل رئيسى عن منى فاتوره ,بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه ابوسفين  -شارع بورسعيد
 بالكشح بمركز دارالسلم بملك  :مرفت وايز شهدى جريس - 48ابراهيم صديق ابراهيم حميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 1177ورقم قيد  4617محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مرشح المياه -
اولد الشيخ شرق  -بدارالسلم بمركز دارالسلم بملك  :صديق ابراهيم حميد
 - 49مؤمن محمد عثمان احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 1178
ورقم قيد  4618محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه العبور  -نجع على
منصور  -ببيت داود بمركز جرجا بملك  :محمد عثمان احمد سليمان
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 - 50احمد عبداللطيف محمد على تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1180
ورقم قيد  4619محل رئيسى عن بيع اجهزه كهربائيه وموبايلت ( فيما عدا اجهزه الكمبيوتر والنترنت ),
بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  1بجوار نادى بيت داود الرياضى  -ببيت داود بمركز جرجا بملك  :عبداللطيف
محمد على عبدالكريم
 - 51رباب حلمى محمد احمد جمعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1181ورقم قيد  4620محل رئيسى عن بقاله بالتجزئه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار زاويه الشيخ على
المصرى  -شارع ابراهيم بن الدهم  -الجزيره بجرجا ببندر جرجا بملك  :محمود جابر محمود مهران
 - 52امجد ظريف اندراوس صمور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 1184ورقم قيد  4621محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات ( بعد الحصول على كافه التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الشيخ فتح  -شارع
احمد عرابى  -بالكشح بمركز دارالسلم بملك  :ظريف اندراوس صمور نخله
 - 53انور عياد محروص اسكندر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1186
ورقم قيد  4622محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة سوهاج بجوار شارع ابوسيفين  -بالكشح بمركز
دارالسلم بملك  :عياد محروص اسكندر
 - 54عفيفى عبدالحميد محمد محمد محروس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  1187ورقم قيد  4623محل رئيسى عن مكتب مقاولت ومصنعيات ,بجهة محافظة سوهاج بجوار
مدرسه التوادر  -بالتوادر بمركز البلينا بملك  :محمد عبدالحميد محمد محمد
 - 55عمران عبده عدلى احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1188
ورقم قيد  4624محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج الطريق الصحراوي
الغربي ببيت علم بمركز جرجا بملك  :محمد رشاد عبدالمبدى محمد
 - 56محمود السيد محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 1189
ورقم قيد  4625محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة سوهاج امام مركز شباب العوامر قبلى -
بالعوامر قبلى بمركز جرجا بملك  :سليمان السيد محمد سليمان
 - 57حذيفه محمد احمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1192
ورقم قيد  4626محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة سوهاج شارع الوحده الصحيه  -نجع الرمله -
بالقرعان بمركز جرجا بملك  :شوقى احمد داود
 - 58رأفت محمد موسى حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 1193
ورقم قيد  4627محل رئيسى عن بيع ادوات تجميل ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الشيخ امبادر  -الشيخ
امبادر  -بالبلبيش قبلى بمركز دارالسلم بملك  :شمس الدين محمد اسماعيل
 - 59هانى على حسين عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 1195ورقم قيد  4628محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة سوهاج بجوار طابونه زوبعه  -شارع
يوسف بن عيسى  -البعاديه بجرجا ببندر جرجا بملك  :ناصر صلح سعدالدين اسماعيل
 - 60السيد عبدالعال احمد ناصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1198
ورقم قيد  4629محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج غرب البلد  -بالجواهين
بمركز جرجا بملك  :محمد رشاد فهمى رشاد
 - 61محمد عباس حافظ ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1200
ورقم قيد  4630محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار سوبر ماركت اولد عليو -
شارع الجسر الحربى  -بمنشاة برديس بمركز البلينا بملك  :عباس حافظ ابراهيم رشوان
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 - 62حمدا خلف محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1201
ورقم قيد  4631محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه
 6والمواد المشعه او المنتجات ذات طبيعه اشعاعيه دون الشعه السينيه للستخدام فى المجال الطبى ) ,بجهة
محافظة سوهاج طريق الورشه  -الوحليه الصغيره بالشيخ مرزوق بمركز البلينا بملك  :محمد خلف محمد عثمان
 - 63على ابوزيد السيد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1202
ورقم قيد  4632محل رئيسى عن ورشه حداده ,بجهة محافظة سوهاج بجوار كوبرى المصلحه  -المنطقه
الصناعيه  -بالبلينا بمركز البلينا بملك  :القاضى خلف امام حسين
 - 64هناء احمد عبدالحكم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1205
ورقم قيد  4633محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ومفروشات وخردوات ( فيما عدا الملبس العسكريه ),
بجهة محافظة سوهاج اول شارع عبدالخالق رضوان من الناحيه الشرقيه  -شارع عبدالخالق رضوان بدارالسلم
ببندر دارالسلم بملك  :اشرف عبدالله عبدالحكيم محمد
 - 65احمد اسماعيل احمد عبدالحافظ تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 1206ورقم قيد  4634محل رئيسى عن ورشه تصليح كوتش ,بجهة محافظة سوهاج الجزيره المستجده  -نجع
الدير شرق باولد يحيى بحرى بمركز دارالسلم بملك  :محمد اسماعيل احمد عبدالحافظ
 - 66تهانى قناوى السيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 1207
ورقم قيد  4635محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار الجامع الكبير  -اولد خليفه  -باولد
يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك  :خيريه خلف على احمد
 - 67محمود على صبره عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 1208ورقم قيد  4636محل رئيسى عن بيع خضار وفاكهه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار معهد نجع العرب
البتدائى  -نجع العرب  -نجوع برديس بالبلينا بمركز البلينا بملك  :كريمه احمد بطيخ
 - 68احمد عبدالله على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 1209
ورقم قيد  4637محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه المحاسنه
الصناعيه بنين  -بالمحاسنه بمركز جرجا بملك  :احمد الضبع محمد ابراهيم
 - 69عبدالرحمن حسن عبدالرحمن عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  1215ورقم قيد  4638محل رئيسى عن صيدليه عامه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار معهد دارالسلم
الزهرى  -شارع ميدان الشهداء بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك  :جبريل معلوى ابراهيم
 - 70محمد محمود محمد غريب تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 1217
ورقم قيد  4639محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار العمده  -بقرية
مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا بملك  :محمود محمد غريب
 - 71عبدالحميد عبدالحميد عبدالحى رحاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  1219ورقم قيد  4640محل رئيسى عن معمل تحاليل طبيه ,بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  - 2امام
محطه المياه ببيت علم بمركز جرجا بملك  :محمد جمال عثمان عبدالحميد
 - 72محمود محمد محمود رضوان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1220ورقم قيد  4641محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار سوبر
ماركت الرضوان  -نجع فقير  -قريه الشهداء بالعسيرات بمركز العسيرات بملك  :خالد محمد محمود رضوان
 - 73طارق جبريل نورالدين اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1221ورقم قيد  4642محل رئيسى عن بقاله بالجمله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرملى  -بالبلبيش
بحرى بمركز دارالسلم بملك  :محمد منصور محمد مرزوق
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 - 74احمد حمدي شاهين عبدالشافى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 1224ورقم قيد  4643محل رئيسى عن صيدليه عامه ,بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  - 81بجوار حلوانى
شهد  -شارع التحرير بالبلينا ببندر البلينا بملك  :حمدى شاهين عبدالشافى
 - 75عبدالرحيم عبدالفتاح عبدالحق عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  1233ورقم قيد  1697رئيسى آخر عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة سوهاج بجوار الزهر  -ش
الزهر  -دارالسلم  -بملك  /عبدالفتاح عبدالحق عبدالرحيم  -سوهاج
 - 76ايمن ابراهيم ملموص يوسف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1226ورقم قيد  4644محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى -
شارع المعهد الدينى  -بالكشح بمركز دارالسلم بملك  :النسر ملموص يوسف
 - 77عبدالعزيز حسن عبدالرحيم بخيت تاجر فرد رأس ماله  49,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1227ورقم قيد  4645محل رئيسى عن بيع ملبس حريمي (فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
سوهاج عقار رقم  10بالمصطفى مول  -شارع سعد زغلول بالمنشاه ببندر المنشاه بملك  :احسان عبداللطيف
عبدالرحيم
 - 78ياسمين رفاعى محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 1236ورقم قيد  4646محل رئيسى عن بيع اكسسوارات ومستحضرات تجميل ,بجهة محافظة سوهاج بجوار
الطيب نت  -اولد موسى باولد خلف بمركز دارالسلم بملك  :محمود عبدالحميد محمد فاضل
 - 79هشام جابر جبريل عبادى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 1237
ورقم قيد  4647محل رئيسى عن بقاله بالتجزئه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار موقف سوهاج القديم  -شارع
عبدا بن جابر  -شيخ العرب بجرجا ببندر جرجا بملك  :طه جابر جبريل عبادى
 - 80اسلم عصمت لطفى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1239
ورقم قيد  4648محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة سوهاج بجوار ميدان الشهداء  -شارع
صلح سالم القبلى بالمنشاه ببندر المنشاه بملك  :احمد عبدالرؤف احمد حسانين
 - 81مناى سعد مجلع اقلديوس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1241
ورقم قيد  4649محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار دير الست دميانه  -ببنى
منصور بمركز البلينا بملك  :صابر سعد مجلع اقلديوس
 - 82حماده احمد احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1242
ورقم قيد  4650محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد السراروه -
السراروه ببيت خلف بمركز جرجا بملك  :محمد احمد احمد اسماعيل
 - 83الديب وحيد حشمت جريس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1243
ورقم قيد  4651محل رئيسى عن ترزى عربى ,بجهة محافظة سوهاج  26شارع اولد موسى  -باولد خلف
بمركز دارالسلم بملك  :وحيد حشمت جريس
 - 84فهد اشرف مطاوع عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1244ورقم قيد  4652محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار
الهماميه  -نجع العصاره  -بالزواتنه القبلية بمركز جرجا بملك  :سمر محمد فؤاد عبداللطيف
 - 85خالد محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  1246ورقم
قيد  4653محل رئيسى عن بقاله بالتجزئه والجمله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المرسى السياحى  -شارع
البحر العظم بالبلينا ببندر البلينا بملك  :عماد الدين سعد قناوى احمد
 - 86رضوان عابدين على احمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 1247ورقم قيد  4654محل رئيسى عن حظيرة تربية وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج امتداد شارع عمر
بن الخطاب  -نجع محمد الجديد بمنشاة برديس بمركز البلينا بملك  :عمرو محمد مرزوق محمد
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 - 87اسراء فايز فؤاد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 1249
ورقم قيد  4655محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة سوهاج شارع السوق  -ببنى حميل بمركز
البلينا بملك  :معتز حسين عبدالعزيز مصطفى
 - 88صباح احمد محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1257
ورقم قيد  1805رئيسى آخر عن ورشة حداده ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد رسول ا  -نجع ناصر -
بالمجابره بمركز جرجا بملك  :عبدالحميد احمد محمد عبدالراضى
 - 89هشام عباس عثمان حداد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1250
ورقم قيد  4656محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه خالد بن الوليد بالحجز بمركز
البلينا بملك  :سحر عباس عثمان حداد
 - 90عبدالله خلف ا عبدالله حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1251ورقم قيد  4657محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
سوهاج بجوار مدرسة العقاريه البتدائيه  -بالعقارية بمركز دارالسلم بملك  :رفاعى السيد عرابى حسانين
 - 91مصطفى عبده السيد رسلن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 1252ورقم قيد  4658محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه
الزراعيه  -القوصه  -بالبلبيش قبلى بمركز دارالسلم بملك  :عبده السيد رسلن
 - 92حماده ابوالوفا محمد هاشم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1258
ورقم قيد  4659محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الهواشم  -شارع
مدرسة الثانويه بنات  -نجع محمد  -ببرديس بمركز البلينا بملك  :خالد ابوالوفا محمد هاشم
 - 93هدى نظير احمد عريبى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 1259
ورقم قيد  4660محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد دائرة اسماعيل شيرين  -طريق
الزرازره  -باولد طوق غرب بمركز دارالسلم بملك  :الصالح على الجارح
 - 94وائل سامى فهمى شنوده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1262
ورقم قيد  4661محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د  /مدحت  -المصلحه  -باولد
يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك  :نشأت سامى فهمى شنوده
 - 95وفاء محمود عبدالحميد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1263ورقم قيد  4662محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
سوهاج بجوار مسجد الزبده  -شارع القيساريه  -حد  62رمزيه  -بجرجا ببندر جرجا بملك  :محمد خلف على
 - 96مظهر صديق خليل عيسى تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1264
ورقم قيد  4663محل رئيسى عن بيع علف ورده ,بجهة محافظة سوهاج بجوار قهوه حرحور  -ببندار الشرقيه
بمركز جرجا بملك  :عبدالحميد محمد على عبدالعال
 - 97ناجح حشمت احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1266
ورقم قيد  4664محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسة مارجرجس  -باولد طوق غرب
بمركز دارالسلم بملك  :محمد مشوادى حشمت احمد
 - 98قاسم عبدالغنى احمد قاسم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1267
ورقم قيد  4665محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج نجع السلم  -بخارفة جرجا
بمركز جرجا بملك  :عادل محمد عبدالرحيم اسماعيل
 - 99ابوالحسن عبدالرحمن حسن عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  1268ورقم قيد  4666محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج شارع المدرسه
العداديه  -نجع الشراقوه  -ببرديس بمركز البلينا بملك  :ابراهيم عبدالرحمن حسن عبدالفتاح

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

Page 9 of 18

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 100نادر عدلى برعى محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 1269
ورقم قيد  4667محل رئيسى عن بيع موتوسيكلت ,بجهة محافظة سوهاج شارع مكتب البريد  -بالبلينا ببندر
البلينا بملك  :شوكت شرقاوى عبدالله
 - 101ناصر عبدالجواد حسن عيسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 1273ورقم قيد  4668محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة سوهاج خلف مستشفى بيت داود -
ببيت داود بمركز جرجا بملك  :احمد فيصل سليمان حسن
 - 102صادق جمال الدين الصادق يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  1274ورقم قيد  4669محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج نجع احمد
عبدالسميع  -بالحلفى بمركز البلينا بملك  :اسماعيل فهيم حسين
 - 103عبدالرؤف كمالى موسى عوض تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1276ورقم قيد  4670محل رئيسى عن معرض بيع موبليات ,بجهة محافظة سوهاج شارع ترعه الفؤاديه -
طريق بندار بجوار كوبرى المفرفر  -بجرجا ببندر جرجا بملك  :محمد عبدالرحيم بسطاوى احمد
 - 104احمد على السمان احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1277
ورقم قيد  4671محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مقهى كوكب الشرق  -عقار
رقم  - 5شارع ابن الجموع  -المشوادى الغربى بجرجا ببندر جرجا بملك  :ليله عوض على محمد
 - 105انتصار محمد على محمد عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  1279ورقم قيد  4672محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد
فاظ ا  -شارع الجبانه القبلى بجرجا ببندر جرجا بملك  :كامل محمد محمد حسن
 - 106عشرى عبدالبديع عابدين قناوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 1280ورقم قيد  4673محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج امام المسجد الكبير -
شارع المسجد الكبير  -البوره بالبلينا بمركز البلينا بملك  :اضيه عبدالفتاح رسمى حسب ا
 - 107احمد ياسر حسن حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 1282
ورقم قيد  4674محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة سوهاج ممر تجارى  -شارع المدينه المنوره (شارع
غالى سابقا ) بجرجا ببندر جرجا بملك  :ياسر حسن حسانين
 - 108صلح عبدالشافى محمود حامد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 1283ورقم قيد  4675محل رئيسى عن بيع وتسمين مواشى ,بجهة محافظة سوهاج بجوار كوبرى نجع
العبادله  -نجع العبادله ببرخيل بمركز البلينا بملك  :ايمن صلح عبدالشافى محمود
 - 109مينا صلح شكرى بشاره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1284
ورقم قيد  4676محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة سوهاج عقار رقم - 20شارع سعد بن عباده -
شيخ العرب  -جرجا بجرجا ببندر جرجا بملك  :صلح شكرى بشاره سمين
 - 110معتز زيدان عبدالحميد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1285ورقم قيد  4677محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  - 3امام
مول الخيامى  -شارع الشراف  -متفرع من شارع مصطفى كامل  -بجرجا ببنر جرجا بملك  :مينا جبرائيل
عوض بطرس
 - 111عبداللطيف جابر عبداللطيف رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  1286ورقم قيد  4678محل رئيسى عن حظيره بيع ماشيه ,بجهة محافظة سوهاج بجوار كوبرى
السمطا  -بحوض عبدالرحيم  - 2المنطقه الصناعيه  -بالسمطا بمركز البلينا بملك  :احمد حسين توفيق رضوان
 - 112العربى محمود رزق سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 1287
ورقم قيد  4679محل رئيسى عن معرض بيع موبيليا ,بجهة محافظة سوهاج بجوار مصلحة الجوازات  -شارع
الشوادر بجرجا ببندر جرجا بملك  :وائل عادل مطاوع احمد
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 - 113هشام سمير عوض الصغير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 1288ورقم قيد  4680محل رئيسى عن بيع زيوت ,بجهة محافظة سوهاج بجوار المجلس الجديد  -شارع
المجلس الجديد  -بالبلبيش قبلى بمركز دارالسلم بملك  :حسن محمود بطيخ احمد

فروع الفراد

قيود الشركات
 - 1شركة  /مهران مصطفى مهران احمد وشركاه شركة رأس مالها  120,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  1173ورقم قيد  4613مركز عام عن استصلح وزراعة الراضى بجهة
محافظة سوهاج الحرجة بالقرعان  -البلينا  -سوهاج بملك  /سعيد جميل توفيق

فروع الشركات
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محو  -شطب
 - 1احمد ابوالنعمان محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2865قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
 1349وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 2احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2022-05-25برقم ايداع  1066وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل الغاء التابع مع بقاء الصل
 - 3عواطف احمد توفيق يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  1750قيد فى  2021-01-11برقم ايداع  38وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 4اشرف عبدالحميد محمد فقير تاجر فرد سبق قيده برقم  4306قيد فى  2022-03-28برقم ايداع 701
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 5عاطف ابراهيم عبدالغنى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  2451قيد فى  2021-05-31برقم ايداع 862
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 6محمود محمد امين محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  2527قيد فى  2021-06-09برقم ايداع 958
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 7رومانى جابر اقلديوس عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  689قيد فى  2020-08-16برقم ايداع 738
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 8شريف اشرف رفاعى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4208قيد فى  2022-03-13برقم ايداع  547وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 9احمد عبدالرؤوف كامل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  383قيد فى  2020-07-01برقم ايداع  417وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 10صابرين صليب كامل دميان تاجر فرد سبق قيده برقم  1453قيد فى  2020-11-29برقم ايداع 1611
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 11احمد عبدالحميد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96قيد فى  2020-02-06برقم ايداع 100
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 12عبدالرحيم محمد حسن مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  3010قيد فى  2021-08-31برقم ايداع
 1524وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 13هانى صليب عزمى صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  2554قيد فى  2021-06-14برقم ايداع 989
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 14عنتر خلف ا خليل حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  3496قيد فى  2021-11-14برقم ايداع 2117
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 15بخيت عبدالعزيز محمد السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  4031قيد فى  2022-02-16برقم ايداع 299
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل المذكورترك التجاره نهائيا
 - 16نجلء احمد فتوح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  520قيد فى  2020-07-20برقم ايداع  560وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 17حنان على عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3121قيد فى  2021-09-20برقم ايداع 1660
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 18محمد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2579قيد فى  2021-06-17برقم ايداع  1017وفى
تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 19محمد عبدالحميد كمال الدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2698قيد فى  2021-07-08برقم ايداع
 1153وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 20عزيزه ابوزيد مرسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4002قيد فى  2022-02-14برقم ايداع 250
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 21ياسر احمد مرعى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  804قيد فى  2020-08-25برقم ايداع  866وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 22احمد خليفه عبدالمنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  971قيد فى  2020-09-20برقم ايداع 1060
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 23عطاى علم محمد حميد تاجر فرد سبق قيده برقم  2962قيد فى  2021-08-24برقم ايداع  1464وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 24سعودى حسن عبدالحكم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  3357قيد فى  2021-10-20برقم ايداع
 1942وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 25نور حمدى على سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  4345قيد فى  2022-04-05برقم ايداع  764وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا
 - 26محمد احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  3996قيد فى  2022-02-13برقم ايداع  242وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل المذكورترك التجارة نهائيا
 - 27سميرة ايوب شوقى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  245قيد فى  2020-06-15برقم ايداع 266
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل المذكورة تركت التجارة نهائيا
 - 28زينب محمد صالح الدين محمد الشاذلى محمد حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم  1415قيد فى
 2020-11-23برقم ايداع  1565وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل المذكوره تركت
التجاره نهائيا
 - 29حسين حسن احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3675قيد فى  2021-12-06برقم ايداع  2332وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل المذكورترك التجارة نهائيا
 - 30محمود فؤاد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  1666قيد فى  2020-12-24برقم ايداع 1856
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 31ريمون عماد لطيف يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  3957قيد فى  2022-02-06برقم ايداع 188
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 32هيثم عبدالرحمن احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  2097قيد فى  2021-03-11برقم ايداع 440
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 33الزناتى زيدان عبدالظاهر موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  2462قيد فى  2021-05-31برقم ايداع
 877وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
 - 34عصام حمدان خالد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4239قيد فى  2022-03-16برقم ايداع 598
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل المذكورترك التجارة نهائيا

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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رأس المال
 - 1احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2020-06-21برقم ايداع  317فى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2022-05-25برقم ايداع  1066فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 15,000.000
 - 3وردى صبرى امين صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  4242قيد فى  2022-03-16برقم ايداع  601فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 4محمد رفعت سعد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4336قيد فى  2022-04-03برقم ايداع  747فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5نوره سليم زارع عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  1383قيد فى  2020-11-16برقم ايداع 1527
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6محمود يوسف امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2155قيد فى  2021-03-23برقم ايداع  503فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7محمد الضبع محمد الصغير عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2633قيد فى  2021-06-27برقم ايداع
 1079فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 8معتز حسن حافظ توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  3865قيد فى  2022-01-09برقم ايداع  46فى تاريخ
 2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 9احمد عمار احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  3111قيد فى  2021-09-16برقم ايداع  1648فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10سامى محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3297قيد فى  2021-10-14برقم ايداع  1874فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11محمود ممدوح قاسم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  770قيد فى  2020-08-23برقم ايداع  826فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12احمد جمال احمد نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  3829قيد فى  2021-12-30برقم ايداع 2525
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 13عمر عبدالعظيم جبريل ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3263قيد فى  2021-10-10برقم ايداع
 1832فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14عبدالرحمن حسن عبدالرحمن عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4638قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  1215فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15محمد فتحى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  2158قيد فى  2021-03-23برقم ايداع  506فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16جورج جرجس بشاى نزهى تاجر فرد سبق قيده برقم  696قيد فى  2020-08-16برقم ايداع  746فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 17عماد فضلون احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2378قيد فى  2021-05-11برقم ايداع 765
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18فارس حسن عبدالمنعم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  3893قيد فى  2022-01-16برقم ايداع 89
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
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العناوين
 - 1احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2020-06-21برقم ايداع  317وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله  /بجوار المعهد الدينى -
غرب السوق  -المحاسنه  -مركز جرجا بملك  /عدلى خلف السيد
 - 2احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2022-05-25برقم ايداع  1066وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله  /بجوار المعهد الدينى -
المحاسنه  -مركز جرجا بملك  /مؤمن احمد الهاليب
 - 3احمد محمد كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3110قيد فى  2021-09-16برقم ايداع  1647وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مسجد العمده جمال  -باولد خلف
بمركز دارالسلم بملك  :مؤمن السيد عبداللطيف محمود
 - 4احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2020-06-21برقم ايداع  317وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء التابع مع بقاء الصل
 - 5محمد رفعت سعد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4336قيد فى  2022-04-03برقم ايداع  747وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله/محل رقم ( - )2بجوار
مسجد خالد بن الوليد  -شارع عبدالمنعم رياض البحرى  -بالمنشاه بملك  /احمد سيد سعد
 - 6ايمن صابر بخيت عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4586قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1139
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج اضافه الملك بجعله بملك  /صموئيل
صابر بخيت عبدالشهيد
 - 7ولء على احمد قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  3058قيد فى  2021-09-09برقم ايداع  1581وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله  /بجوار المدرسه
العداديه والمطافى  -برمانه  -اولد سالم بحرى  -مركز دارالسلم بملك  /صفاءالدين محمود محمد محمود
 - 8سامى محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3297قيد فى  2021-10-14برقم ايداع  1874وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله  /بجوار مقهى كوكب
الشرق  -شارع المام المحاسبى  -جرجا بملك  /تاج يحيا محمود اسماعيل
 - 9عبدالرحيم عبدالفتاح عبدالحق عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  1697قيد فى  2020-12-29برقم
ايداع  1888وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار الزهر  -ش
الزهر  -دارالسلم  -بملك  /عبدالفتاح عبدالحق عبدالرحيم -سوهاج
 - 10صباح احمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  1805قيد فى  2021-01-20برقم ايداع 99
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مسجد رسول ا  -نجع ناصر -
بالمجابره بمركز جرجا بملك  :عبدالحميد احمد محمد عبدالراضى
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النشاط
 - 1احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2020-06-21برقم ايداع 317وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله  /مكتب مقاولت نقل بالسيارات (بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى )
 - 2احمد خلف السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  291قيد فى  2022-05-25برقم ايداع 1066وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح بيع غلل
 - 3محمد الضبع محمد الصغير عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2633قيد فى  2021-06-27برقم ايداع
1079وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله  /بيع احذيه واكسسوارات
حريمى
 - 4عادل عدلى اقلديوس فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  1693قيد فى  2020-12-29برقم ايداع 1884
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله  /مكتب مقاولت نقل بالسيارات ( بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ومكتب مقاولت وتوريدات
عموميه فى مجال المقاولت ( فيما عدا توريدات العماله )
 - 5جورج جرجس بشاى نزهى تاجر فرد سبق قيده برقم  696قيد فى  2020-08-16برقم ايداع 746وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله  /مكتب نقل بالسيارات ( فيما عدا نقل
الشخاص والرحلت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى )
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  3105وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  1,641.000الى  :توضيح السمه التجاريه بجعلها  /مكتب البطل للمقاولت
والتوريدات العموميه
 - 2فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  1172وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-18برقم ايداع  1,281.000الى  :توضيح السمه التجاريه بجعلها  /البركه للمقاولت العموميه
 - 3فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  2155وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-23برقم ايداع  503.000الى  :ايضاح السمه التجاريه بجعلها  /الهنا لبيع البويات
 - 4فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  3434وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-04برقم ايداع  2,041.000الى  :توضيح السمه التجاريه بجعلها  /معرض السلطان لبيع السيراميك

الشخاص

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

السم والسمة

الشخاص

تجديد افراد

تجديد شركات
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