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قيود أفراد

1 - مصطفى فراج عبدالرحيم عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 1399 ورقم قيد 4739    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار الداره الزراعيه - بالبلينا 

ببندر البلينا بملك : فراج عبدالرحيم عبدالمجيد حسين

2 - عبداللطيف احمد عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

1401 ورقم قيد 4740    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد عبدالحميد 

عبدالشافى - ببرخيل بمركز البلينا بملك : محمد عبدالحميد عبداللطيف همام

3 - محسن عاطف حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1402 

ورقم قيد 4741    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار محمصه ابناء العقبى - 

شارع الجمهورية بالبلينا ببندر البلينا بملك : ناصر امين محمد موسى

4 - فايزه ابراهيم سليمان على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1403 

ورقم قيد 4742    محل رئيسى  عن محل بيع قماش, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد اسماعيل السيد 

بالمساعيد بمركز العسيرات بملك : عبدالحى احمد خليل اسماعيل

5 - رمضان احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1405 

ورقم قيد 4743    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الحاج خليفه - بالمجابره 

بمركز جرجا بملك : احمد محمود احمد

6 - هاشم محمد احمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1406 ورقم 

قيد 4744    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كافيه بيروت - عماره الركش - 

شارع الشهداء - بدار السلم ببندر دارالسلم بملك : محمد احمد هاشم عبدالرحمن

7 - اسعد مطاوع رمضان جوهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1407 

ورقم قيد 4745    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه يدوى فقط, بجهة محافظة سوهاج قبلى فيل القرع - 

شارع طراد النيل بجرجا ببندر جرجا بملك : صابرين عبدالعزيز يوسف

8 - محمد حسن احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1408 

ورقم قيد 4746    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل جبس, بجهة محافظة سوهاج بجوار الداره التعليميه الجديده - 

شارع البوسطه بالبلينا ببندر البلينا بملك : بدريه امين جادالرب محمد

9 - مصطفى احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1410 

ورقم قيد 4747    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه السيده العذراء - 

شارع محمد علم الجزار بالبلينا ببندر البلينا بملك : احمد عاطف ابوالوفا محمد

10 - امين جرجس حليم شنوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1412 

ورقم قيد 4748    محل رئيسى  عن اصلح سيارات, بجهة محافظة سوهاج شرقى المره - شارع جسر صليبه 

بشيت - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : ميلد تاوضروس عزيز

11 - باسم عدلى ابوالوفا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1413 

ورقم قيد 4749    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد على بن ابى طالب - 

بالبلبيش بحرى بمركز دارالسلم بملك : محمد رشدى ابوزيد

12 - ناصر رشاد حمدان حمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1414 

ورقم قيد 4750    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات ) فيما عدا الطباعه وتصوير المستندات والنشر والدعايه 

والعلن والنترنت (, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال حمزه - بالبلبيش المستجده بمركز دارالسلم بملك 

: السيد فهمى حماده
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13 - وليد عبدالله احمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

1415 ورقم قيد 4751    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - نجع 

سعيد - بنجوع بندار بمركز جرجا بملك : امينه محمد مغربى مراد

14 - سامى عبدالمنعم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1416 

ورقم قيد 4752    محل رئيسى  عن بيع اسمده وغلل, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه - بالبلبيش 

المستجده بمركز دارالسلم بملك : ابوالحمد اسماعيل على

15 - احمد توفيق كامل حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1417 

ورقم قيد 4753    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توكتوك, بجهة محافظة سوهاج بجوار كوفى شوب كوكب 

الشرق - شيخ العرب - المشوادى الغربى - بجرجا ببندر جرجا بملك : علياء ابوالفضل عطيفى

16 - ياسر خلف محمود عيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1418 

ورقم قيد 4754    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه ابوشافع - بالحرجه 

بحرى بمركز البلينا بملك : رافت خلف محمود

17 - محمد عبدالوهاب عبدالشكور اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 1419 ورقم قيد 4755    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

محطه المياه بعرب الصبحه بمركز دارالسلم بملك : كمال احمد عبدالله

18 - شربات جادالرب حفنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1421 ورقم قيد 4756    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

سوهاج مدخل شارع احمد سعد متفرع من شارع الجمهوريه - بالبلينا ببندر البلينا بملك : عبدالرحيم صبرى 

عبدالرحيم محمد

19 - ابوالحمد محمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1424 ورقم قيد 4757    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الشوادر - شارع 

عمر بن الخطاب - حوض الزهورات - بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد جابر على عبدا

20 - صافيناز خلف عبدالشافى بهلول تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1425 ورقم قيد 4758    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د/

عماد عبدالرحمن - شارع العمايره - بالبلينا ببندر البلينا بملك : محرم خلف عبدالشافى بهلول

21 - محمود عبدالفضيل محى الدين عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 1426 ورقم قيد 4759    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك مصر - برج 

بنك مصر شارع ترعه ام الطبول بالبلينا ببندر البلينا بملك : محى الدين عبدالعزيز محمد

22 - عماد محسب تمام محسب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1427 

ورقم قيد 4760    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه عبدالحميد 

عبدالشافى البتدائيه - ببر خيل بمركز البلينا بملك : الشاذلى احمد عبداللطيف

23 - اسحاق شوقى فخرى محروص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1429 ورقم قيد 4761    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مستشفى برديس - 

طريق مصر اسوان الزراعى - منشاه برديس ببرديس بمركز البلينا بملك : شوقى فخرى محروص

24 - محمد جاد محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1431 ورقم 

قيد 4762    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الشرعيه - نجع 

حسونه - بالبربا بمركز جرجا بملك : مادح عبدالحميد على موسى

25 - عماد وحيد موريس نصرا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1433 

ورقم قيد 4763    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار واصلح جرارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه 

ابوالمكارم - ببنى حميل بمركز البلينا بملك : سامح وحيد موريس نصرا
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26 - وائل سمير حليم ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1434 ورقم قيد 4764    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه الشهيده دميانه - 

بالكشح بمركزدارالسلم بملك : عماد سمير حليم ارمانيوس

27 - ابانوب شحاته عزمى ناشد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1435 

ورقم قيد 4765    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار مركز الشباب والرياضه - شارع محطه 

المياه - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : دميانه شحاته عزمى

28 - انور مسعود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1436 

ورقم قيد 4766    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتبة السلم - شارع 

الحريه - ببرديس بمركز البلينا بملك : احمد سعد محمد ابراهيم

29 - حمادة جمال جادالكريم عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1437 ورقم قيد 4767    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار الزهر - شارع 

المره - ببنى حميل بمركز البلينا بملك : محمود جمال جادالكريم عوض

30 - اميره رمضان عبدالرحيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1439 ورقم قيد 4768    محل رئيسى  عن بيع احذيه رجالى, بجهة محافظة سوهاج امام قصر البارودى - 

شارع مصطفى كامل -بجرجا ببندر جرجا بملك : نجوى محمد احمد ابراهيم

31 - شربات جادالرب حفنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1442 ورقم قيد 4756    رئيسى آخر  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة سوهاج بجوار عياده دكتور 

اشرف نصيف - شارع الجمهورية بالبلينا ببندر البلينا بملك : حازم صبرى عبدالرحيم

32 - عماد منسى سمعان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1444 

ورقم قيد 4769    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد النور - 

مدخل بيت علم البحرى - ببيت علم بمركز جرجا بملك : ايمن منسى سمعان سليمان

33 - هشام محمد عبدالستار فايز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1445 

ورقم قيد 4770    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مجلس المدينه - شارع مجلس المدينه 

الجديد بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : محمود رضوان احمد محمد

34 - حسن عمر يوسف طلعت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1447 

ورقم قيد 4771    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كشرى جحا - شارع 

السيده خديجه - بجرجا ببندر جرجا بملك : عمر يوسف طلعت راجح

35 - عارف جلل عارف عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1448 ورقم قيد 4772    محل رئيسى  عن تجاره العلف والغلل بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار الشيخ 

حسيبو - نجع صقر- بالخلفية بمركز جرجا بملك : منتصر جلل العارف عبدالغنى

36 - السيد عبداللطيف السيد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1450 ورقم قيد 4773    محل رئيسى  عن مطعم بيع مشويات, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 12 - طريق 

مطار سوهاج - بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : عمر محمد عبدالودود السيد

37 - اسلم عبدالناصر محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1452 ورقم قيد 4774    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار جنينه سلمه عبدا 

- باولد خلف بمركز دارالسلم بملك : شيماء احمد على الدين احمد
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38 - عصام السيد محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1454 

ورقم قيد 4775    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار ال زيان - شارع الحاج 

السيد محمد مهران - بالحايوه غرب بمركز العسيرات بملك : ناصر السيد محمد مهران

39 - سامى انيس زخارى فهمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1455 

ورقم قيد 4776    محل رئيسى  عن بيع علف ورده, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد نور السلم - المصلحه 

باولد يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك : انيس زخارى فهمى حنين

40 - ليلى حافظ عمران محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1457 ورقم 

قيد 4777    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه ودقيق, بجهة محافظة سوهاج نجع اولد ابوالحسين - الساحل قبلى 

بالبلينا بمركز البلينا بملك : ليلى حافظ عمران محمد

41 - مينا غطاس شاكر فدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1458 

ورقم قيد 4778    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مار جرجس - طريق 

عزبه سعد - بالبلبيش بحرى بمركز دارالسلم بملك : بشاى غطاس شاكر فدان

42 - اسراء جمال سعد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1459 

ورقم قيد 4779    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج امام مسجد نجع الحرامى - نجع 

الحرامى - بالقرعان بمركز جرجا بملك : حفنى رياض فؤاد حفنى

43 - عماد احمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1461 ورقم قيد 4780    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار الزهر - نجع 

الدير - باولد يحيى بحرى بمركز دارالسلم بملك : يحى احمد عبدالحميد محمد

44 - احمد محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1462 ورقم 

قيد 4781    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه عابدين - شارع الدكتور 

عبدالمنعم بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : محمد عبدالمنعم احمد محمد

45 - ياسر منير محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1463 

ورقم قيد 4782    محل رئيسى  عن ترزى عربى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مصلحه الضرائب - شارع 

صبره السمان بالبلينا ببندر البلينا بملك : سلمى طارق احمد قاسم

46 - مصطفى محمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1468 

ورقم قيد 4783    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة سوهاج سوهاج - مركز جرجا - 

بجوار مسجد الفتح - بالجواهين - ملك / عبدالحفيظ محمد ابوالمجد حسين

47 - حسن ميسره صديق ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1469 

ورقم قيد 4784    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة سوهاج شارع أبونحيله ببرديس بمركز البلينا 

بملك : ليلى محمود عبدالمبدى

48 - محمد عزت محمود على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1470 

ورقم قيد 4785    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج امام مدرسه التجاره بنات - شارع 

السادات بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : عطا على ابوالحسن احمد

49 - احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1471 

ورقم قيد 4786    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعدالحصول على كافة التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنزينه - بالمحاسنه بمركز جرجا 

بملك : عزت محمد محمود عثمان
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50 - مكاريوس عادل مهنى جندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1472 ورقم قيد 4787    محل رئيسى  عن مكتب توريدات حكوميه )في مجال قطع غيار السيارات( قيما عدا 

توريد العماله, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 24 شارع حمزه بن عبدالمطلب - الحوزه بجرجا ببندر جرجا بملك 

: مكاريوس عادل مهنى جندى

51 - احمد ايمن احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1473 

ورقم قيد 4788    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 4 - بجوار صيدلية د / احمد 

خلف - شارع الشوادر القديمه بجرجا ببندر جرجا بملك : سامح عبدالرحيم البدرى

52 - ميلد يوحنا عياد عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1475 ورقم قيد 4789    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار الشيخ فتح - بالكشح بمركز دارالسلم 

بملك : منصور يوثاب خله صادق

53 - حسن ابوزيد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1477 

ورقم قيد 4790    محل رئيسى  عن ورشه نجارة موبيليات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسة البربا البتدائية 

الجديدة - طريق مصر اسوان - بالبربا - بمركز جرجا -  بملك / فتحى ابوزيد احمد مصطفى

54 - وجيه عجيب مجلع شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1481 

ورقم قيد 4791    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على كافه التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( وتوريدات عموميه )فى مجال المقاولت( وفيما عدا توريدات 

العماله, بجهة محافظة سوهاج شارع الطابونه - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : عاطف عجيب مجلع

55 - السيد عبداللطيف السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1484 ورقم قيد 4792    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى - شارع 

خور الساحل - الساحل بحرى - بالبلينا بمركز البلينا بملك : عبداللطيف السيد محمود

56 - حسن ابراهيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1485 

ورقم قيد 4793    محل رئيسى  عن تجاره وبيع الملبس الجاهزة )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار جمعيه تنميه - شارع السويقه باولد حمزه بمركز العسيرات بملك : محمود عبدالصبور لجاب جلل

57 - مبروكه عثمان حافظ صابر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1486 

ورقم قيد 4794    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه دكتور رفعت - شارع 

بورسعيد - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : على محمود صابر محمد

58 - عفاف عبدالوهاب على السيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1487 ورقم قيد 4795    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار المسجد الكبير - بالبلبيش قبلى بمركز دارالسلم بملك : على عبدالوهاب على السيد

59 - اسلم حمدى عبدالغنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1489 ورقم قيد 4796    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن 

- نجع السلم - خارفه - بجرجا بمركز جرجا بملك : محمد حمدى عبدالغنى

60 - احمد على محمود صابر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1490 

ورقم قيد 4797    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدلية د/رفعت - شارع 

بورسعيد - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : على محمود صابر

61 - احمد محمد موسى عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1491 ورقم قيد 4798    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى الثانوى 

الزهرى - باولد سلمه بمركز المنشاه بملك : على محمد موسى
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62 - عبدالناصرعوض القط خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1494 ورقم قيد 4799    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه الشهيد 

هيثم القط - بالبلبيش بحرى بمركز دارالسلم بملك : عبدالحفيظ طاهر شحات شاكر

63 - نريمان صبره محمد السمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1495 

ورقم قيد 4800    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الداره الزراعيه - شارع 

مجلس المدينه الجديد بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : محمود سليم امين

64 - سماح عطاا تاوضروس افرام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1496 ورقم قيد 4801    محل رئيسى  عن مشغل تشغيل وتجهيز ملبس, بجهة محافظة سوهاج النغاميش دير 

النغاميش - دارالسلم - بملك / زكى عبده صادق بحيرى

65 - قمر عبدالهادى احمد فهمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1499 

ورقم قيد 4803    محل رئيسى  عن بيع وصيانه اجهزه محمول ) بعد الحصول عى التراخيص اللزمه لمباشره 

نشاطها (, بجهة محافظة سوهاج بجوارى كوبرى اولد موسى-شارع الزهر - باولد خلف بمركز دارالسلم بملك 

: عبدالباسط محمد محمود حسين

66 - لوقا فوزى فهيم عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1501 

ورقم قيد 4804    محل رئيسى  عن مكتبه )فيما عدا الطباعه وتصوير المستندات والنشر والدعايه والعلن 

والنترنت (, بجهة محافظة سوهاج امام البنك الزراعى المصرى - ببيت داود بمركز جرجا بملك : فوزى فهيم 

عبدالحى

67 - محمود محمد عبدالعزيز محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1502 ورقم قيد 4805    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه )فيما عدا اجهزه الكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة سوهاج بجوار مدرسه الشهيد حجازى - شارع التحرير بالبلينا ببندر البلينا بملك : محمد عبدالعزيز محمود

68 - نرمين مجدى لطفى بطرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1503 

ورقم قيد 4806    محل رئيسى  عن معرض بيع سيراميك, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 1 - بجوار صيدليه 

علء الدين - شارع المام جعفر بن حرير - شيخ العرب بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد صادق محمد حسب

69 - وليد عبدالساتر عبدالمبدى علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1504 ورقم قيد 4807    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج امام المسجد الكبير - ببيت علم 

بمركز جرجا بملك : الطيب عبدالعال محمد رضوان

70 - مختار محمد احمد فرغل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1505 

ورقم قيد 4808    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار ميدان الشهداء - عقار 

رقم 1 متفرع من شارع السادات - بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : محمد احمد فرغل عمر

71 - عبدالرسول عبدالحميد السمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1508 ورقم قيد 4809    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدلية د/ غاده - شارع مجلس 

المدينه الجديد بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : محمود حسين محمد احمد

72 - أمل عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1509 ورقم قيد 4810    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد التوحيد بمزاته 

شرق بمركز دارالسلم بملك : يحى احمد محمد يحى

73 - اكرم عبدالنبى عبداللطيف على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1510 ورقم قيد 4811    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه الزهراء - نجع 

الجبالى - بالخلفية بمركز جرجا بملك : السيد جادالكريم احمد سليمان
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74 - ايليا بخيت فرج عبداللهوت تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1512 

ورقم قيد 4812    محل رئيسى  عن مغسله ملبس ومكواه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الشونه - شارع المجلس 

- بدارالسلم ببندر دار السلم بملك : عاطف سفين فرج

75 - محمد البدرى عبدالكريم محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1514 ورقم قيد 4813    محل رئيسى  عن بيع رده واعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد عبدالشافى - 

ببرخيل بمركز البلينا بملك : احمد البدرى عبدالكريم

76 - سهير محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1515 

ورقم قيد 4814    محل رئيسى  عن علف ورده, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد السقطى - باولد جبارة 

بمركز العسيرات بملك : بغدادى ابوالمجد السقطى هاشم

77 - محمد نجيب شيبه عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1516 ورقم قيد 4815    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة سوهاج امام صيدليه السلينى - طريق 

عرابه ابيدوس - بالحجز بمركز البلينا بملك : ضياء تحسين احمد عبدالرحيم

78 - نور حمدى على سرور تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1517 

ورقم قيد 4816    محل رئيسى  عن معرض بيع موبليا, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه الجديده - 

باولد خلف بمركز دارالسلم بملك : محمد مصطفى حمدى السمان

79 - الزناتى خيرى حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1519 

ورقم قيد 4817    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 مجلس المدينه - شارع المجلس القديم بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : هيثم عبدالباسط 

حسن محمد

80 - حلمى ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1521 

ورقم قيد 4818    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدافن القريه - اولد بكر - 

باولد يحيى الحاجر بمركز دارالسلم بملك : محمد حلمى ابراهيم محمد

81 - اسماء عبدالنظير حسان عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1522 ورقم قيد 4819    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج مدخل البلد - نجع مازن غرب - 

باولد عليو بمركز البلينا بملك : عبدالنظير حسان عبدالمولى

82 - احمد عبدالمحسن احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1523 ورقم قيد 4820    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

الحسان - ببندار الغربيه بمركز جرجا بملك : وليد سيد محمود احمد

83 - عمر سعد السيد عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1524 

ورقم قيد 4821    محل رئيسى  عن بيع جرارات زراعيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه العل الحديثه - 

دائره اسماعيل شرين - بدارالسلم بمركز دارالسلم بملك : عبدالله سعد السيد عبدالله

84 - فتحيه احمد محمود حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1526 

ورقم قيد 4822    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - بنجع 

البندارى بنقنق بمركز دارالسلم بملك : محمود خيرى حسن محمد

85 - رومانى اديب هرنى بشاى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 1528 

ورقم قيد 4823    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليا, بجهة محافظة سوهاج بجوار معهد الفتيات الزهرى - 

شارع البركة - بالبلينا - بملك / ارميون اديب هرنى - سوهاج

Page 8 of 22 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

86 - مرفت ابراهيم محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

1529 ورقم قيد 4824    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه )فيما عدا اجهزه الكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة سوهاج غرب مجلس المدينه بشارع مجلس المدينه الجديد - بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : الغول محمد 

على زيدان

87 - مظهر جاد اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 1530 

ورقم قيد 4825    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة سوهاج مدخل بنى حميل ببنى حميل 

بمركزالبلينا بملك : خلف ا فايز ابو زيد

88 - شعبان ابوالمجد احمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1532 ورقم قيد 4826    محل رئيسى  عن تجاره تروسيكلت وموتوسيكلت, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

الشيخ حماد - شارع النصر - بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : السيد محمود محمد عبدالمجيد

89 - مؤمن عبدالمسيح عوض صليب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1534 ورقم قيد 4827    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة سوهاج بجوار كافيه سلطانه - جسر 

صليبة بشيت - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : جرجس ادوار عزابى

90 - عزت عبدالمنطلب رفاعى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1535 ورقم قيد 4828    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 المحكمه - شارع مجلس المدينه الجديد بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : كريم عزت 

عبدالمنطلب رفاعى

91 - عدنان ابراهيم عبدالشهيد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1536 ورقم قيد 4829    محل رئيسى  عن بيع غلل, بجهة محافظة سوهاج بجوار السنترال - نجع النصارى - 

المشاوده الغربيه - بجرجا بمركز جرجا بملك : ابراهيم عبدالشهيد عبيد

92 - هناء عاطف فؤاد حسوب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 1537 

ورقم قيد 4830    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار المسجد الكبير - الصلح الكبرى - 

الصلح - بالبلينا ببندر البلينا بملك : محمد طلعت حسوب عسران

93 - عبدالناصر جادالكريم رشوان على تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 1540 ورقم قيد 4831    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 نجع الشراقوه - نجوع برديس بالبلينا بمركز البلينا بملك :عبدالهادى جادالكريم رشوان

94 - محمود عبدالرحمن احمد هارون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1545 ورقم قيد 4832    محل رئيسى  عن بيع عطاره وعلفه, بجهة محافظة سوهاج شارع دوار العمده - 

بالمجابره بمركز جرجا بملك : النبوى عبدالرحمن احمد هارون

95 - لوقا شوقى يوسف جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1546 

ورقم قيد 4833    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعدالحصول على كافة التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارجرجس - شارع المقابر - 

عزبه سعد بالبلبيش بحرى بمركز دارالسلم بملك : سوزى زرزور نصحى عطيه

96 - زكريا عدلى اسكندر متى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1548 

ورقم قيد 4834    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة سوهاج عقار7 بجوار توكيل شارب - شارع عبدا 

النديم - بجرجا ببندرجرجا بملك : ابانوب زكريا عدلى اسكندر

97 - سعيد محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1549 

ورقم قيد 4835    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الفردوس - 

بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : محمد محمود محمد عبدالموجود
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98 - احمد على احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1551 

ورقم قيد 4836    محل رئيسى  عن تجاره حديد واسمنت, بجهة محافظة سوهاج بجوار بنزينه التعاون - عزبه 

رضوان بدارالسلم بمركز دارالسلم بملك : على احمد محمد احمد

99 - نصرالدين محمد نورالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1552 ورقم قيد 4837    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار ال البردويلى - 

الشلوليه - الحبيل - بالبلينا بمركز البلينا بملك : صفاء صالح على حسانين

100 - محمود عبدالباسط محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 1554 ورقم قيد 4838    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 حاره حنفى من شارع ديوان الرى - بالبلينا ببندر البلينا بملك : ساميه لبيب محمد رشوان

101 - احمد عبدالعظيم محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1555 ورقم قيد 4839    محل رئيسى  عن مقاولت وانشاءات, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه 

- الباسكيه - بالبلينا بمركز البلينا بملك : البدرى عزالدوله حلمى السيد

102 - حلمى نصر حلمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1557 

ورقم قيد 4840    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج امام 

المركز الحضرى - شارع ال طالب - بالبلينا ببندر البلينا بملك : علء عبدالرحيم ذكى

103 - عبدالنعيم الزعيم راشد عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1558 ورقم قيد 4841    محل رئيسى  عن بيع مبيدات واعلف واسمده, بجهة محافظة سوهاج بجوار النقطه - 

بالشيخ مرزوق بمركز البلينا بملك : عمر محمد حسن احمد

104 - اسماعيل زين العابدين حسين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 1559 ورقم قيد 4842    محل رئيسى  عن بيع ادوات مدرسيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه 

الشرق - باولد حمزه بمركز العسيرات بملك : محمد معروف خيرا

105 - حمدى خميس متولى محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1561 ورقم قيد 4843    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد كمالى - شارع 

الحريه بجرجا ببندر جرجا بملك : خليفه خميس متولى محمود

106 - نورين انور السيدصالح قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1562 ورقم قيد 4844    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه العداديه - بكوم 

اشكيلو بمركز جرجا بملك : سلم سلمه سلم

107 - علءالدين السيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1565 ورقم قيد 4845    محل رئيسى  عن خدمه رجال اعمال )ما عدا الكمبيوتر والتصالت والنترنت 

والطباعه وتصوير المستندات والدعايه والعلن والتسويق والنشر(, بجهة محافظة سوهاج بجوار المسجد الكبير - 

ببنى حميل بمركز البلينا بملك : سهام عاطف حمدان حسن

108 - حميد احمد عبدالرحيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1566 ورقم قيد 4846    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه 

العداديه - المعيصره - نجوع برديس - بالبلينا بمركز البلينا بملك: احمد عبدالرحيم احمد

109 - بيمن حنا يعقوب شنوده تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1567 

ورقم قيد 4847    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج خلف مدرسه الشهيد حجازى نورالدين 

الثانويه العامه - شارع الملعب - تقسيم شنوده حنا بالبلينا ببندر البلينا بملك : اشرف عبدالسلم احمد محمد
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110 - عمر عبدالله احمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1570 

ورقم قيد 4848    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مركز الشباب -نجع ابوشافع - بالحرجه 

بحرى بمركز البلينا بملك : طارق عبدالله احمد متولى

111 - احمد عبدالعظيم عبدالباقى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 1571 ورقم قيد 4849    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار شبكه 

الكهرباء - شارع عبدالمولى محمود - بالبلينا ببندر البلينا بملك : مصطفى عبدالعظيم عبدالباقى

112 - رافت خيرات برعى سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1576 ورقم قيد 4850    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى 

- عقار رقم 1 بشارع خور الساحل - الساحل بحرى - بالبلينا بمركز البلينا بملك : مصطفى رافت خيرات برعى

113 - نسمه نصر عبدالله محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1577 

ورقم قيد 4851    محل رئيسى  عن حلوانى)محل بيع حلويات(, بجهة محافظة سوهاج بجوار الضرائب العامه - 

عقار رقم 9 - شارع المام الشاطبى بجرجا ببندر جرجا بملك : وائل شوقى غريب

114 - عوض فتحى عوض محمدعلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1579 ورقم قيد 4852    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د/ وجدى - بنجوع 

مازن شرق بمركز دارالسلم بملك : احمد يونس عبدالرحمن محمود

115 - احمد السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1580 ورقم قيد 4853    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

الهدى بمزاته شرق بمركز دارالسلم بملك : على السيد محمد عبدالرحمن

116 - احمد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1583 

ورقم قيد 4854    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريد وتركيب الرخام, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

مسجد ال البيت - بالجليله بمركز دارالسلم بملك : صبرين احمد حسن امبابى

117 - حسن احمد شاذلى عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1584 ورقم قيد 4855    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار ملعب ال دراز - 

المشتل - بجرجا ببندر جرجا بملك : احمد مظهر جابر احمد

118 - عمرو خالد سعد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1585 

ورقم قيد 4856    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه عمر - غرب المزلقان القبلى - 

شارع عمر مكرم - بجرجا ببندر جرجا بملك : ضاحى حماده ربيعى جادالرب

119 - محمد حمادى شحاته بدرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1586 

ورقم قيد 4857    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنزينه - نجع عتمان - بالبربا بمركز 

جرجا بملك : عزيزه عبدا عبدالمجيد احمد

120 - عبدالرحمن فرج عراقى رزق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1588 ورقم قيد 4858    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 5 بجوار صيدليه د/ 

جوزيف  - بالبربا بمركز جرجا بملك : محمد محمود احمد محمود

121 - محمد على محمد كمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1591 ورقم قيد 4859    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعدالحصول على كافة التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مجمع المدارس - بالمحاسنه 

بمركز جرجا بملك : صلح جبريل احمد محمد
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122 - بكرى سعيد على عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1595 ورقم قيد 4860    محل رئيسى  عن بيع اسمنت, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه - بالبلبيش 

المستجده بمركز دارالسلم بملك : احمد عبدالشكور عبدالحافظ

123 - رأفت احمد حافظ قناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 1597 

ورقم قيد 4861    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار الكسره - ببنى حميل بمركز 

البلينا بملك : احمد حافظ قناوى اسماعيل

124 - عاطف محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1598 ورقم قيد 4862    محل رئيسى  عن بيع اسمنت, بجهة محافظة سوهاج بجوار الداره الصحيه بالبلبيش 

المستجده بمركز دارالسلم بملك : محمد عبدالرحيم ابراهيم

125 - محمد عبدالمبدى محمدالشرقاوى صديق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 1599 ورقم قيد 4863    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه - بنقنق 

بمركز دارالسلم بملك : عصام عبدالمبدى محمد

126 - احمد حمدى احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1600 ورقم قيد 4864    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على كافة التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج شارع متفرع من شارع بورسعيد - 

بالكشح بمركز دارالسلم بملك : ناجح عدلى قرياقوس

127 - عبير احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 1601 

ورقم قيد 4865    محل رئيسى  عن بيع اعلف وغلل, بجهة محافظة سوهاج بجوار الموقف - المدخل الرئيسى 

- بنقنق بمركز دارالسلم بملك : احمد فؤاد احمد محمد

128 - امام حسن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 1602 

ورقم قيد 4866    محل رئيسى  عن مكتب مكافحه الحشرات والقوارض بمبيدات الصحه العامه ) وعلى المنشاه 

الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها (, بجهة محافظة سوهاج بجوار الشئون الجتماعيه - 

شارع طراد النيل - باولد يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك : رشاد السيد حمزه محمد

129 - ثناء عبدالعظيم محمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1603 ورقم قيد 4867    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه الزواتنه المشتركه - 

بالزواتنه القبلية بمركز جرجا بملك : حمدان صديق دياب عبدالله

130 - يوسف نصحى فايز يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1604 ورقم قيد 4868    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج قبلى جامع الشقريه - نجع ابو زوينه 

ببيت خلف بمركز جرجا بملك : محمد رشاد فهمى رشاد

131 - امين جوزيف نقول لبيب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 1606 

ورقم قيد 4869    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة سوهاج امام فتحه المحطه - شارع المام الشمونى - 

شيخ العرب - بجرجا ببندر جرجا بملك : سنيه على رضوان

132 - وليد عبدالرازق مصطفى دردير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1607 ورقم قيد 4870    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج خلف النيابه الداريه - شارع 

بحيره العابده بجرجا ببندر جرجا بملك : همام محمد احمد السيد

133 - احمد فوزى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1609 

ورقم قيد 4871    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد فوزى ابو امين - 

بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : مؤمن احمد محمد عبدالعزيز
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134 - علء عبدالرؤوف محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 1610 ورقم قيد 4872    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار المطحن البحرى - 

المشاوده الشرقيه - بجرجا بمركز جرجا بملك : محمود السيد عبدالنعيم

135 - نصر عبدالله محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1611 ورقم 

قيد 4873    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة سوهاج بجوار جامع سيدى ابوالليف - شارع سعد 

زغلول - ميدان الصهريج - بجرجا ببندر جرجا بملك : احمد محمد ابراهيم محمد

136 - احمد مطاوع احمد مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1614 

ورقم قيد 4874    محل رئيسى  عن  ورشه اصلح سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مستوصف احمد 

عبدالسلم قوره - بالخيام بمركز دارالسلم بملك : رضوه عبدالمجيد عبدالله عبدالوهاب

137 - سند احمد محمود ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1615 

ورقم قيد 4875    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ودخول مزادات ومناقصات فى) المقاهى 

والكافتيريات والبوفيهات والمحلت التجاريه (, بجهة محافظة سوهاج بجوار كافتيريا عروسه البحر - بقرية 

البياضى والقرية بمركز جرجا بملك : احمد محمود ابوزيد

138 - السيد احمد عبدالسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1616 ورقم قيد 4876    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د/ وفقى - 

بالزواتنه القبلية بمركز جرجا بملك : ممدوح عبدالفتاح على

139 - على عبدالباسط محروس شاكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1617 ورقم قيد 4877    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - 

نجوع مازن شرق - بدارالسلم بمركز دارالسلم بملك : مؤمن محروس شاكر موسى

140 - مصطفى اشرف حامد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1622 ورقم قيد 4878    محل رئيسى  عن اعمال صيانه التكيف والتبريد, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 20 - 

امام شبكه الكهرباء خلف البوسته شارع النزه بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد بدوى فرحات حسن

141 - معاذ احمد احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1623 

ورقم قيد 4879    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا الطباعه وتصوير المستندات والنشر والدعايه والعلن 

والنترنت (, بجهة محافظة سوهاج بجوار محكمة دارالسلم  الجديده - بشارع متفرع من شارع مجلس المدينه 

الجديد بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : عبدالعال المصرى مصطفى
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فروع الفراد

1 - مؤمن راضى عبدالمجيد ابوبكر حمد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   1543 ورقم قيد   609  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط /بيع مستلزمات زراعيه وحيوانيه  بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك التنميه - الكشح - بالكشح 

بمركز دارالسلم بملك : محمد صادق عيسى

2 - حسام الدين احمد خليفه  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   1594 ورقم قيد   2484  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / تجاره وبيع الملبس الجاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة سوهاج بجوار العالميه 

لخدمات الموبايل - شارع الجمهوريه بالبلينا ببندر البلينا بملك : محمد عنتر ابوالمجد احمد

3 - الدمرداش عطيه محمد حمدا  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   1621 ورقم قيد   3271  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / بيع خردوات واكسسوارات حريمى وملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة سوهاج 

عقار رقم 2- بجوار مسجد اللبيدى - شارع مسجد اللبيدى - ببرديس بمركز البلينا بملك : امام محمد عبدالحافظ وشرين 

السيد شاكر

قيود الشركات

فروع الشركات

Page 14 of 22 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

 محو - شطب

1 - اسلم عبدالناصر محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3128 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

1667 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

2 - هلليه هلل زيدان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4458 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  926 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

3 - محمود حلمى احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3299 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  1876 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

4 - عبدالمجيد محمد سعدالدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3534 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

2161 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

5 - زليخه خلف ا محمد عبدالراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   2227 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

594 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

6 - مهنى خير عياد مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم   3305 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  1883 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

7 - قمر عبدالهادى احمد فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3514 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  2136 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

8 - جاد الكريم على محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3621 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  2269 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

9 - زينب ابوالعل مرسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4061 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  345 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

10 - عبدالمنجى بركات عبداللطيف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   601 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع  

646 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

11 - عمر السيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3541 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  2170 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

12 - هدى السيد عبدا نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4216 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  561 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

13 - محمود محمد سمير حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2048 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع  388 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

14 - احمد محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3226 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  1782 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

15 - اشرف السيد عبدالرحيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1350 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  1486 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

16 - هاجر مؤمن راضى عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3875 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  64 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

17 - عبدالدايم خليفه عبدالدايم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3913 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  116 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

18 - شعيب بخيت محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   604 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع  649 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

19 - عادل عبدالكريم موسى عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  15 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

20 - زينب احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   4062 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  347 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

21 - مجدى عبدالغنى صلح صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   1877 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع  183 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
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22 - عفاف محمد عبدالفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3429 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  2035 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجارة نهائيا

23 - اسعد شوقى جبريل شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   4470 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع  953 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

24 - نيرمين محمود على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   1297 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  1422 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجارة نهائيا

25 - محمد عبده شرقاوى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   1807 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  101 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

26 - انوار احمد عبدالحكيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2335 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع  715 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

27 - نوره خضرى صديق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   454 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  491 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجارة نهائيا

28 - فريد عبدالواحد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2817 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  1295 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

29 - مبروكه ابوالحمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1736 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع  22 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجارة نهائيا

30 - جملت عابدين احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3311 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  

1891 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره ترك التجارة نهائيا

31 - جملت عابدين احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3311 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

1923 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

32 - ايات على احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2503 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  920 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

33 - محمد على محمد كمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4340 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع  757 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

34 - نبيله السيد سعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   4575 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع  1122 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

35 - مؤمن محمد عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4618 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  1178 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

36 - اميره عبده بخيت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   797 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  855 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

37 - محمد يسين توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1853 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  152 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

38 - ساره عزت نسيم حليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3830 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  2526 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

39 - مرفت عباس حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1613 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع  1794 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره ترك التجارة نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - السيد عبدالعال احمد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم   4629 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع   1198 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

2 - حسن عابدين احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4736 قيد فى 29-12-2016 برقم ايداع   6645 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - مايكل جرجس الضبع قديس تاجر فرد سبق قيده برقم   1536 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع   1703 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - السيد على امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4166 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع   491 فى تاريخ  

04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

5 - حسام الدين احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4602 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع   1157 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

6 - ابوالحمد محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   4757 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   1424 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

7 - امجد مندوة العيساوى بلمون تاجر فرد سبق قيده برقم   4416 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع   865 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - ابرام شهدى عطيه صمور تاجر فرد سبق قيده برقم   1122 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع   1219 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - ابرام شهدى عطيه صمور تاجر فرد سبق قيده برقم   1122 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع   1219 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - ناصر يوحنا العبد سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم   1778 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع   68 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

11 - ميلد عزت ونيس غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم   2912 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع   1405 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - توماس ادور نصيف جرس تاجر فرد سبق قيده برقم   4501 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع   1007 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - رأفت محمد موسى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   4627 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع   1193 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - عبدالله خلف ا عبدالله حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   4657 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع   

1251 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

15 - ابراهيم عثمان حسين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   3189 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع   1739 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

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

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - عبدالعليم احمد عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1838 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   

134 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - السيد الطاهر محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   4802 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع   1756 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - محمد الضبع محمد الصغير عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   2633 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع   

1079 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - بدوى شعبان احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم   2862 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع   1346 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - احمد صابر احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   897 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع   976 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

22 - محمد جمال محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   2014 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع   350 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - ياسر محمد حافظ فراج تاجر فرد سبق قيده برقم   3142 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع   1683 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - حسام الدين احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   2484 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع   899 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

25 - مصطفى ماهر على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   4730 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   1385 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

26 - الدمرداش عطيه محمد حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم   3271 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع   

1844 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - حسن عابدين احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4736 قيد فى 29-12-2016 برقم ايداع    6645 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله / هانى عابدين احمد 

محمد )بذات العنوان(

2 - شربات جادالرب حفنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4756 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    

1421 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار عياده دكتور اشرف 

نصيف - شارع الجمهورية بالبلينا ببندر البلينا بملك : حازم صبرى عبدالرحيم

3 - عامر بيومى عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    1770 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    59 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / قبلى مرور البلينا - 

بجوار مصنع بلبل الصعيد - الصلح - مركز البلينا بملك / رشا سيف النصر محمد عبدالمجيد

4 - محمد محمود محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4353 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    774 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك / صابر محمود محمد 

محمد

5 - نجاح احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3262 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    1831 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار مسجد 

القادر - بنى خالد الشرقيه - اولد يحيي قبلى - مركز دارالسلم بملك / ايمن حسن محمود احمد

6 - مؤمن راضى عبدالمجيد ابوبكر حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    609 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع    

654 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار بنك التنميه - الكشح - 

بالكشح بمركز دارالسلم بملك : محمد صادق عيسى

7 - نجاه محمد على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    3027 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    1541 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / عزبه الشيخ بطيخ - 

الكشح - مركز دارالسلم بملك / ممدوح حمدى كامل غلب

8 - الهام فتحى عبدالله السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    4362 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    788 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله /بجوار بنك اسكندريه - 

شارع التوحيد - بندر دارالسلم بملك / صابر محمود عبداللطيف

9 - محمد عباس حافظ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    4630 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    1200 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار صيدليه 

احمد رضوان - شارع محى الدين - منشاه برديس  -مركز البلينا

10 - اسماعيل زين العابدين حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    4842 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع    1559 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله / 

محمود معروف خيرا

11 - رمضان حمدى عجور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    801 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    861 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك : / احلهم 

سعدالدين عبدا

12 - حسام الدين احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    2484 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    899 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار العالميه لخدمات الموبايل - شارع 

الجمهوريه بالبلينا ببندر البلينا بملك : محمد عنتر ابوالمجد احمد

13 - الدمرداش عطيه محمد حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم    3271 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

1844 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / عقار رقم 

1- خلف الوحده المحليه ببرديس - برديس - مركز البلينا بملك / امام محمد عبدالحافظ وشرين السيد شاكر

14 - الدمرداش عطيه محمد حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم    3271 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

1844 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج عقار رقم 2- بجوار مسجد 

اللبيدى - شارع مسجد اللبيدى - ببرديس بمركز البلينا بملك : امام محمد عبدالحافظ وشرين السيد شاكر
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النشاط

1 - مايكل جرجس الضبع قديس تاجر فرد سبق قيده برقم  1536 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع    1703

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعدالحصول على كافة 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

2 - ابرام شهدى عطيه صمور تاجر فرد سبق قيده برقم  1122 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    1219وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاولت نقل بالسيارات )

بعدالحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

3 - ابرام شهدى عطيه صمور تاجر فرد سبق قيده برقم  1122 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    1219وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاولت نقل بالسيارات )

بعدالحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

4 - محمد محمود محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4353 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    774وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط بجعله / مكتب مقاولت نقل بالسيارات )

بعدالحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

5 - نجاح احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3262 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    1831وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / معرض بيع موبليا

6 - مؤمن راضى عبدالمجيد ابوبكر حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  609 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع    

654وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /بيع مستلزمات زراعيه وحيوانيه

7 - شريف محمد محمود امين تاجر فرد سبق قيده برقم  2216 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع    577وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فى 

مجال المقاولت  ) فيما عدا توريدات العماله (

8 - نجاه محمد على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3027 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    1541وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / محمصه تسالى

9 - الهام فتحى عبدالله السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4362 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    788وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع ادوات منزليه

10 - حسام الدين احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  2484 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    899وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره وبيع الملبس الجاهزه )فيما عدا الملبس 

العسكريه (

11 - الدمرداش عطيه محمد حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم  3271 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

1844وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع خردوات واكسسوارات حريمى 

وملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4736 وتم ايداعه بتاريخ   

29-12-2016  برقم ايداع 6,645.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / نجمه الياسمين لبيع الدوات 

الكهربائيه

2 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2216 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2021  برقم ايداع 577.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / مكتب ومضه للمقاولت العموميه 

والتوريدات

3 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4740 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2022  برقم ايداع 1,401.000 الى : ايضاح السمه التجاريه بجعلها / مكتب الحرمين للمقاولت العامه

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

العناوين
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص

تجديد افراد

تجديد شركات
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