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قيود أفراد

1 - احمد السيد شلبى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 944 

ورقم قيد 7055    رئيسى آخر  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج الشارع العمومى - بجوار 

صيدلية بولس -بالوقده البحريه بالوقده - بملك/ ايمن صابر احمد نجدى

2 - نحمده شعبان محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 945 

ورقم قيد 7301    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توك توك, بجهة محافظة سوهاج بجوار العياده البيطريه 

بالوقده- بملك / صالح ابو يزيد محمد

3 - الهيثم محمود عبدالشكور محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

946 ورقم قيد 7302    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما يخص اعمال المقاولت, بجهة 

محافظة سوهاج نجع ابوعوض-بجوار الوحده الصحيه-بملك/محمود عبدالشكور محمود السمان

4 - طلعت محمد محمد رضوان السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

949 ورقم قيد 3572    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله و اجهزة الكمبيوتر و 

الملبس والشارات العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى باولد اسماعيل - بملك/ هانى محمد 

محمد رضوان

5 - اسلم احمد نصرالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 959 

ورقم قيد 7303    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج شندويل البلد-بجوار جامع الشيخ 

رفعت-بملك/عزيزه ابوالعجب حسين عيسى

6 - عمرو جمال محمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 966 

ورقم قيد 7304    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بنى هلل-بجوار مسجد ال 

عبدالخالق-بملك/هويدا نبيه السيد عبدالخالق

7 - محمد جمال محمد عارف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 967 ورقم 

قيد 7305    محل رئيسى  عن مستودع دقيق بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج الشيخ المراغي حاره الدرب الديق 

ببندر المراغه - بملك / احمد محمد عارف

8 - حماده احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 968 ورقم 

قيد 7306    محل رئيسى  عن بيع علفه وعطاره, بجهة محافظة سوهاج شارع الضياع الجديد امام موقف 

سوهاج و بجوار صيدلية د/ شنوده - بملك/ محمد مصطفى محمد السيد

9 - سعودي احمد عباس هريدي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 971 

ورقم قيد 7307    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف الي, بجهة محافظة سوهاج بجوار ادارة الوقاف 

بالغريزات - بملك /  سعودي احمد عباس هريدي

10 - محمود رمضان عثمان فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

974 ورقم قيد 7308    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بقاله (, بجهة محافظة سوهاج شارع اسيوط سوهاج 

بجوار صيدليه جورج ببندر المراغه - بملك / احمد عبدالفتاح عثمان

11 - عبدا السيد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 975 

ورقم قيد 7309    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد بالبطاخ- بملك 

/ مصطفي يونس محمد

12 - حسني محمد احمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 980 

ورقم قيد 7310    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد السمان بالجزازره -

بملك / ماجد حسني محمد احمد
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13 - ابوضيف شعبان ابوضيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

985 ورقم قيد 7311    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج شارع احمد بدوى بجوار 

مكتب الستاذ محمد رشدى السنجق المحاسب ببندر المراغه - بملك/ ابراهيم عبدالرحيم حسين على

14 - ناصر شيبه الحمد السيد شبيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

987 ورقم قيد 7312    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مخبز عشري 

خلف ا بالجزازره - بملك / اعماد شيبه الحمد السيد شبيب

15 - امال محمد فريد محمد عبدالمنطلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

991 ورقم قيد 7313    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج مدخل نجع خليفه الغربى-طريق 

بنى هلل-دور ارضى-بملك/رشاد راضى على بخيت

16 - السيد توفيق احمد فرغل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 993 ورقم 

قيد 7314    محل رئيسى  عن مكتب استثمار زراعى, بجهة محافظة سوهاج شارع اسيوط سوهاج - باقصاص - 

بملك/ كرم توفيق احمد فرغل

17 - دعاء عباس لبيب محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 995 

ورقم قيد 7315    محل رئيسى  عن بيع خردوات وعقاده, بجهة محافظة سوهاج ش المدرسه العداديه القديمه 

المتفرعه من ش الجلء-بملك/احمد عبدالعزيز عبدالمغيث وكريمه عبدالرحمن عبدالمغيث وسعاد عبدالرحمن 

عبدالمغيث

18 - حنفي عبدالنعيم احمد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 998 

ورقم قيد 7316    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار استوديو ماسبيرو بالوقده - 

بملك / فاطمه محمد ابراهيم عوض

19 - هاجر السيد ابو ضيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1000 

ورقم قيد 7317    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج نجع هلل امام المجمع - بشندويل البلد - بملك / 

هيثم السيد بدوي عبدالرحيم

20 - ناديه رشدى فرغل مرسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1007 

ورقم قيد 7318    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة سوهاج البطاخ-بجوار دوار بيت الشيخ-بملك/عزت 

رشدى فرغل مرسى

21 - عبدالرحمن خالد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1008 ورقم قيد 7319    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نجع هاشم - بجوار 

صيدليه د/ مروه هاشم بالشورانيه - بملك / محمود خالد احمد محمد

22 - عبدالقادر محمد عبدالقادر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1010 ورقم قيد 7320    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه بالجمله) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة سوهاج بجوار مخبز بلدي احمد رشاد ) العادلي ( ببني هلل - بملك / احمد محمود محمد حسين

23 - اشرف عثمان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 1018 

ورقم قيد 7322    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت ) فيما يخص اعمال المقاولت (, بجهة محافظة سوهاج 

نجع البحاروه ببني هلل - بملك / احمد جابر احمد ابو النصر

24 - عويضه جاد ملك بشاي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 1020 

ورقم قيد 7323    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ماعد المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6, بجهة 

محافظة سوهاج بجوار كنيسه ماري جرجس بالجزازره - بملك / جاد ملك بشاي
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25 - هشام محمد عبدالعال عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1021 ورقم قيد 7324    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومستلزماته والشارات والملبس العسكريه وما يتطلب اي موافقه امنيه (, بجهة محافظة سوهاج نجع 

الشيخ واصل بجوار مسجد الشيخ واصل بالغريزات - بملك / محمد عبدالعال عبدالرحيم

26 - هشام صلح صدقى ضيف ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1022 ورقم قيد 7325    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة سوهاج الدور الرضى - بجوار مكتب 

البريد - نجع العرب بالشيخ شبل - بملك/صلح صدقى ضيف ا احمد

27 - ايمن نبيه صادق جندي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1023 

ورقم قيد 7326    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليات, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الزهري طريق 

اسيوط سوهاج بالشيخ يوسف - بملك / خلف ثابت الجندي

28 - ساره صابر محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1030 

ورقم قيد 7327    محل رئيسى  عن تجارة المحمول والكسسوارات, بجهة محافظة سوهاج طريق المراغه 

باصونه-غرب السكه الحديد-بملك/اسماعيل عبدالراضى السيد

29 - بخيت محمد بخيت محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1037 

ورقم قيد 7328    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة سوهاج حاره الهرايده متفرع من شارع 

احمد بدوى بجوار مقهى الهرايده ببندر المراغه - بملك/ بخيت محمد بخيت محمد

30 - احمد مختار خلف محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1041 

ورقم قيد 7329    محل رئيسى  عن معرض لبيع وسائل النقل الخفيف, بجهة محافظة سوهاج بجوار بنزينة 

السمنودى-غرب السكه الحديد-بملك/فهيم عبدالعال فهيم فرغل

31 - شيرين عبده محمود ايمام تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1044 

ورقم قيد 7330    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه ) ماعدا اجهزه الكمبيوتر ( وادوات منزليه, بجهة 

محافظة سوهاج شارع المعهد الثانوي الزهري ) ش السوق ( بالغريزات - بملك / احمد محمد عبدا

32 - غزه مرزوق احمد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1045 

ورقم قيد 7331    محل رئيسى  عن بيع وصيانة اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج اقصاص-بجوار مكتب 

البريد-بملك/فؤاد النجار احمد ابوزيد

33 - محمود محمد حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 1052 

ورقم قيد 7332    محل رئيسى  عن معرض بيع موبليات, بجهة محافظة سوهاج شارع اسيوط سوهاج الرئيسى 

بجوار كوبرى الضياع ببندر المراغه - بملك/ ياسر فتوح عوض علم

34 - احمد خلف محمد مدبولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 1053 

ورقم قيد 7333    محل رئيسى  عن بيع علفه ورده, بجهة محافظة سوهاج بنى هلل-بجوار الكوبرى البحرى-

بملك/صابر محمد المدبولى محمد

35 - شيماء عبدالرسول اسماعيل يونس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1058 ورقم قيد 7334    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج نجع الكراعى-بجوار 

صيدلية الدكتور مينا بالحريديه-بملك/صلح انور محمد عبدالمولى

36 - اسامه جمال حمدي علي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1059 

ورقم قيد 7335    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة سوهاج طريق اسيوط سوهاج بجوار 

بنزينه اقصاص ببندر المراغه - بملك / احمد الدهم ابو شامه

37 - صابر حجاج ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1060 

ورقم قيد 7336    محل رئيسى  عن مخزن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار نادى المعلمين غرب 

السكه الحديد ببندر المراغه - بملك/ محمد السيد حسانين احمد
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38 - محمد شكري عبدا شكري تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1066 

ورقم قيد 7337    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع ماكولت, بجهة محافظة سوهاج اول البلد بجوار محجر الزلط 

ببناويط - بملك / عمر شكري عبدا شكري

39 - دعاء عبدالصبور احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1069 

ورقم قيد 7338    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه) فيما عدا الملبس والشارات العسكريه (, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار مكتب البريد بالبطاخ- بملك / الفولي حسوبه محمدين

40 - ايمان محمد قبيصي عقل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1070 

ورقم قيد 7339    محل رئيسى  عن بيع زيوت, بجهة محافظة سوهاج بجوار طريق المليات بالبطاخ - بملك / 

عبدالعال متولي علي

فروع الفراد

1 - محمود نصار محمد عبدالرحمن  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   1005 ورقم قيد   6893  محل فرعى  

عن يضاف على النشاط/ بقاله بالتجزئه  بجهة محافظة سوهاج شارع الجلء امام مسجد عبدالحفيظ مرسى - بملك/ 

عبدالمولى عبدالنعيم عبدالمولى

2 - ثناء جرجس ابراهيم ويصا  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   1015 ورقم قيد   7321  محل فرعى  عن 

بيع ملبس جاهزه بالقطاعى ) فيما عدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة سوهاج شارع الشباب بحرى المستشفى 

بجوار مسجد الفردوس بملك/ محمود عبدالله احمد حسان

3 - ثناء جرجس ابراهيم ويصا  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   1015 ورقم قيد   7321  محل فرعى  عن 

بيع ملبس جاهزه بالقطاعى ) فيما عدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة اسيوط كوم ابوحجر بملك/ ابوالخير شاكر 

نصرا

4 - نسمه السيد احمد عمر  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   1040 ورقم قيد   6266  محل فرعى  عن 

حظيرة تربية وبيع مواشى وتجارة العلف والحبوب  بجهة محافظة سوهاج اولد عزاز-بجوار محطة المياه-بملك/

السيد عبدالرحمن السيد عبدالرحمن

5 - محمود عبدالمجيد احمد عبدالمجيد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   1064 ورقم قيد   5421  محل 

فرعى  عن محل بيع اكسسوار حريمى وبيع ادوات منزليه وخردوات  بجهة محافظة سوهاج محل دور ارضى ش 

مدرسه المشتركه بالمراغه-بملك/محمد خلف احمد عبدالله

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - عصمت خلف ابوضيف زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   2264 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  710 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بطلب تاشير 951 بتاريخ4-8-2022 مع 

بقاء الصل وذلك للستغناء عنه

2 - حنان صادق فريز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6966 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  1744 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2077 بتاريخ 2022-8-4 

وذلك لتركها التجارة نهائيا

3 - عادل محمد محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   982 قيد فى 25-02-2001 برقم ايداع  78 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2078 بتاريخ 7-8-2022 وذلك 

لتركهه التجاره نهائيا

4 - سعاد احمد عباس هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3861 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  362 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2079 بتاريخ 7-8-2022 وذلك 

لتركها التجاره نهائيا

5 - حسام ادياب عبدالنبى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4640 قيد فى 26-08-2018 برقم ايداع  674 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2080 بتاريخ 8-8-2022 وذلك 

لترك التجارة نهائيا

6 - فاطمة السيد نور الدين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4582 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع  534 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2082 بتاريخ 2022-8-9 

وذلك لتركها التجارة نهائيا

7 - حمدى ابراهيم السيد عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   6967 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

1746 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2081 بتاريخ 

9-8-2022 وذلك لتركه التجاره نهائيا

8 - احمد فرغل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6993 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  39 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2083 بتاريخ 10-8-2022 وذلك 

لتركه التجاره نهائيا

9 - كريمه خلف عبدالموجود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   7169 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  530 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2084 بتاريخ 2022-8-10 

وذلك لتركها التجاره نهائيا

10 - احمد رفعت محمود رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7267 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  814 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2085 بتاريخ 2022-8-11 

وذلك لتركه التجاره نهائيا

11 - هيثم عاصم محمود عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6923 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

1625 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2086 بتاريخ 

14-8-2022 وذلك لتركه التجاره نهائيا

12 - على فؤاد اليمنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6916 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  1608 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2087 بتاريخ 21-8-2022 وذلك 

لترك التجاره نهائيا

13 - السيد جمال السيد عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7067 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  230 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو 2088 بتاريخ21-8-2022 وذلك 

لتركه التجاره نهائيا

14 - ساره صابر محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7242 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع  723 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو رقم 2089 بتاريخ 23-8-2022 وذلك 

لتركها التجاره نهائيا
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15 - على محمد طه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4701 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع  812 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2090 بتاريخ 28-8-2022 وذلك 

لتركه التجاره نهائيا

16 - عبدالحميد محمد شحاته عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   6572 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع  

946 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2091 بتاريخ 

28-8-2022 وذلك لتركه التجاره نهائيا

17 - محمود محمد حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7227 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  677 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم2092 بتاريخ2022-8-28 

وذلك لتركه التجاره نهائيا

18 - حماده فتح ا خضيرى يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   4004 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع  773 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2095 بتاريخ 2022-8-29 

وذلك لتركه التجاره نهائيا

19 - بخيته احمد ابوضيف طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   4791 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  1025 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم2093 بتاريخ2022-8-29 

وذلك لتركها التجاره نهائيا

20 - احمد عبداللطيف عارف عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6814 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

1424 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2094 بتاريخ 

29-8-2022 وذلك لتركه التجاره نهائيا

21 - بكر محمود احمد عصمان.  تاجر فرد سبق قيده برقم   3851 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع  336 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو رقم 2096 بتاريخ 2022-8-30 

وذلك للوفاه
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رأس المال

1 - تعديل السم التجارى بجعله/جون بولس متى غورس تاجر فرد سبق قيده برقم   3604 قيد فى 

11-08-2015 برقم ايداع   352 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

51,000.000

2 - وحيد فاروق خلف ا مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   4154 قيد فى 07-06-2017 برقم ايداع   301 

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

3 - ماضى سيد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   3053 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   306 فى تاريخ  

17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - احمد رجب محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   7278 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع   863 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

5 - اسامه السيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   7179 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   555 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

6 - ايمن فهمى زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم   2778 قيد فى 09-01-2011 برقم ايداع   10 فى تاريخ  

25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - صباح اسماعيل ضيف ا حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   4548 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع   463 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

8 - سهير جمال عبدالناصر ابو شامه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   6790 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   

1355 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

9 - محمد احمد جلل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   4836 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   1106 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

10 - فيصل عاطف محمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم   6615 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع   1037 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

11 - بخيته على احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   2021 قيد فى 16-11-2005 برقم ايداع   358 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

12 - عماد ابراهيم شنوده قلدس عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   4065 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع   

106 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

13 - محمود عبدالمجيد احمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   5421 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع   

74 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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العناوين 

1 - احمد السيد شلبى عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7055 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    209 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الشارع العمومى - بجوار صيدلية بولس -

بالوقده البحريه بالوقده - بملك/ ايمن صابر احمد نجدى

2 - طلعت محمد محمد رضوان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    3572 قيد فى 09-06-2015 برقم ايداع    

263 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى باولد 

اسماعيل - بملك/ هانى محمد محمد رضوان

3 - حسام السيد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    7248 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    746 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل عنوان النشاط بجعله / محل بالدور 

الرضي بشارع الجلء - بجوار وابور المياه - بالمراغه ) بنفس الملك (

4 - عصمت خلف ابوضيف زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    2264 قيد فى 03-05-2007 برقم ايداع    125 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء التابع المقيد بتاريخ 2019-8-22 

مع بقاء الصل

5 - جرجس خيري عطيه سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    7297 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    930 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك/محمد محمود 

عبدالخالق

6 - شعبان عبداللطيف عبدالمنعم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    3401 قيد فى 14-10-2014 برقم ايداع    

306 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار 

المدرسة البتدائيه القديمة - بهتا - مركز المراغه - تعديل الملك بجعله بملك /  خالد شعبان عبداللطيف

7 - عمر ابراهيم حربى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    5272 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع    956 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله/بجوار فرن اولد 

رشاد بشارع اسيوط سوهاج - و تعديل الملك بجعله/ فوزيه محمود عمر فراج

8 - محمود نصار محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    6893 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

1572 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع الجلء امام مسجد 

عبدالحفيظ مرسى - بملك/ عبدالمولى عبدالنعيم عبدالمولى

9 - وليد مسعد محمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    7052 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    203 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / شارع عبدالمنعم رياض 

امام محل بويات محمد محمود م المراغه

10 - نسمه السيد احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    6266 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    349 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج اولد عزاز-بجوار محطة المياه-بملك/السيد 

عبدالرحمن السيد عبدالرحمن

11 - محمد احمد جلل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    4836 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    1106 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله/ الغريزات شارع 

السوق - وتعديل الملك بجعله/ كوثر ثابت محمد عبدالعل

12 - بخيته على احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    2021 قيد فى 16-11-2005 برقم ايداع    358 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله/الضياع-بجوار الجمعيه 

الخيريه وتعديل الملك بجعله ملك/محمد صلح الدين احمد سليمان

13 - محمود عبدالمجيد احمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    5421 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج محل دور ارضى ش مدرسه 

المشتركه بالمراغه-بملك/محمد خلف احمد عبدالله
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - حسام السيد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  7248 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    746وفى تاريخ  

03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه (

2 - عصمت خلف ابوضيف زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  2264 قيد فى 03-05-2007 برقم ايداع    125

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/مكتب مقاولت عموميه ومزادات 

وتوريدات)فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وفيما عدا ما يتطلب موافقات امنيه(

3 - على محمود خضيرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3464 قيد فى 02-02-2015 برقم ايداع    20وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ محطه رئيسيه للتموين والخدمه و بيع 

الزيوت

4 - عمر ابراهيم حربى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  5272 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع    956وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ ورشه نجاره ) تصنيع اخشاب (

5 - عايده فتح ا عارف عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  6194 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    219

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / بجعله كوافير سيدات

6 - محمود نصار محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  6893 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

1572وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف على النشاط/ بقاله بالتجزئه

7 - نسمه السيد احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  6266 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    349وفى تاريخ  

25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيرة تربية وبيع مواشى وتجارة العلف والحبوب

8 - اشعال محمد طه الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  7279 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع    867وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع وتوزيع المواد الغذائيه

9 - عماد ابراهيم شنوده قلدس عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  4065 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع    

106وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/معرض بيع سيراميك

10 - محمود عبدالمجيد احمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5421 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع    

74وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل بيع اكسسوار حريمى وبيع ادوات منزليه 

وخردوات

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3604 وتم ايداعه بتاريخ   

11-08-2015  برقم ايداع 352.000 الى : تعديل السم التجارى بجعله/جون بولس متى غورس

2 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3053 وتم ايداعه بتاريخ   

24-02-2022  برقم ايداع 306.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها/مكتب الماضى للمقاولت

3 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2778 وتم ايداعه بتاريخ   

09-01-2011  برقم ايداع 10.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها/ سوبر الجوهره للجلش

4 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6609 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2021  برقم ايداع 1,024.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / مكتب المانه للمقاولت 

العموميه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - السيد محمد عبد الرسول رفاعي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   6091 وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-12 

برقم ايداع    38تم التأشير فى تاريخ   12-01-2021   بــ  

2 - مؤمن جاد الكريم  خلف محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   6517 وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-06 

برقم ايداع    838تم التأشير فى تاريخ   06-07-2021   بــ  

3 - جون بولس متى غورس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   3604 وتم ايداعه بتاريخ  2015-08-11 

برقم ايداع    352تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة  وفاء عبده احمد وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم    1714 قيدت فى 24-01-2004 برقم ايداع   

21 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصيه بسيطه عرفى 

بتاريخ27-7-2022 تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - شركة  وفاء عبده احمد وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم    1714 قيدت فى 24-01-2004 برقم ايداع   

21 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصيه بسيطه عرفى تم 

شطب القيد بامر محو 2076 بتاريخ 4-8-2022 وذلك لحل الشركه وتصفيتها نهائيا

رأس المال

العناوين
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - سعاد احمد عباس هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3861   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

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

2 - محروسه يوسف احمد عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3523   قيدت فى   19-04-2015 برقم 

ايداع    163 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

3 - عادل محمد محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   982   قيدت فى   25-02-2001 برقم ايداع    78 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

4 - عاشور محمود اسماعيل نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2968   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

5 - اكرام عشرى احمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2999   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

6 - شوزان السيد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3029   قيدت فى   29-07-2012 برقم ايداع    

212 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

7 - سعد الدين محمد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2329   قيدت فى   09-08-2007 برقم ايداع    

226 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

8 - نيو فرنسيسكو للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2325   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    218 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

9 - وحيد فاروق خلف ا مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4154   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

301 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

10 - مرفت عبدالرحيم احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1429   قيدت فى   24-06-2002 برقم ايداع    

185 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

11 - مختار عايد اسكندر عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2599   قيدت فى   11-10-2009 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-10

12 - ماضى سيد سالم احمد.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3053   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

13 - محمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1453   قيدت فى   05-08-2002 برقم ايداع    

221 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

14 - بخيته على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2021   قيدت فى   16-11-2005 برقم ايداع    358 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

15 - اسلم محمود محمد عز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2182   قيدت فى   19-11-2006 برقم ايداع    

314 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

16 - على خلف محمد احمد.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3025   قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

17 - احمد عبد الحفيظ فرغلى محمد.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3725   قيدت فى   10-01-2016 برقم 

ايداع    13 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

18 - بكر محمود احمد عصمان.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3851   قيدت فى   08-05-2016 برقم ايداع    

336 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

19 - عماد ابراهيم شنوده قلدس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4065   قيدت فى   2017-02-14 

برقم ايداع    106 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

20 - مينا صفوت مجلع حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4202   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

413 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

Page 13 of 14 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

تجديد شركات

1 - شركة  وفاء عبده احمد وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   1714  قيدت فى  24-01-2004 برقم ايداع   

21 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2024  12:00:00ص
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