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قيود أفراد

1 - عصام فتحى على محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 167 ورقم 

قيد 5390    محل رئيسى  عن تعبئة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة سوهاج بجوار بنزينة التعاون - شارع 

التحرير - بالجليله - مركز دار السلم - بملك/ محمد عادل على محمود - سوهاج

2 - فاطمه محمد السيد جبريل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 173 ورقم 

قيد 5391    محل رئيسى  عن تجاره غلل, بجهة محافظة سوهاج بجوار جامع القيزان - نجع الدير باولد يحيى 

بحرى بمركز دار السلم بملك : قدرى عبده ابوالمجد

3 - عبدا احمد محمود ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 174 

ورقم قيد 5392    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه المعتصم - نجوع مازن 

شرق بدار السلم بمركز دار السلم بملك : هانى احمد محمد ابوالعل

4 - مارى وهيب جرجس حنا تاجر فرد  رأس ماله 800,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 176 

ورقم قيد 5393    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/ عصام - شارع المعمل - 

بالكشح بمركز دار السلم بملك : جرجس سمير راتب اقلديوس

5 - دسوقى جمال محمد عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 177 

ورقم قيد 5394    محل رئيسى  عن تجاره وبيع الطوب بجميع انواعه والسمنت, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

كنيسه مارمينا - السراروه ببيت خلف بمركز جرجا بملك : شهاب جمال محمد عبدالعاطى

6 - احمد سعيد احمد عنتر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 180 ورقم قيد 

5395    محل رئيسى  عن بيع غلل, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد - بالبلبيش بحرى بمركز دار 

السلم بملك : اسماء سعيد احمد عنتر

7 - حسين عبدالعاطى محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 181 

ورقم قيد 5396    محل رئيسى  عن محل لبيع السمنت, بجهة محافظة سوهاج بجوار الكوبرى العلوى - شارع 

ترعه ام الطبول - بالسمطا بمركز البلينا بملك : محمد رفاعى عبدالعظيم حسن

8 - علوى السيد على حسان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 184 ورقم 

قيد 5397    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الكوبرى - مدخل اولد يحيى الحاجر 

- باولد يحيى الحاجر بمركز دار السلم بملك : عبدالله يونس عبدالله عبداللطيف

9 - احمد محمود احمد ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 185 ورقم 

قيد 5398    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه )فيما عدا الدويه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

الجمعيه الشرعيه - شارع الجمعيه الشرعيه بدار السلم ببندر دار السلم بملك : محمود محمد عبدالحميد محمد

10 - سعيد محمد محمد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 189 ورقم 

قيد 5399    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه العداديه - الطريق السريع - 

شارع عبدالحميد رضوان بدار السلم ببندر دار السلم بملك : الوحده المحليه لمركز ومدينه دار السلم

11 - كرم احمد مرزوق غازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 194 ورقم 

قيد 5400    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارجرجس - 

بالحرجه بالقرعان بمركز البلينا بملك : ويصا رومانى رضا محروس

12 - احمد زكى الدين احمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

195 ورقم قيد 5401    محل رئيسى  عن تجارة جمله و تجزئه مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد 

الرحمن - العلونه - بالحرجه بالقرعان بمركز البلينا بملك : محمد زكى الدين احمد عبدالواحد
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13 - عمر فتحى عبدالعليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 197 

ورقم قيد 5402    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبيه )بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار الداره التعليميه 

الجديده - شارع مجلس المدينه الجديد - بدار السلم ببندر دار السلم بملك : هشام عبدالله عبدالحكيم محمد

14 - القاضى مالك صابر جابر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 198 

ورقم قيد 5403    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مركز الشرطه الجديد وبجوار كوبرى 

طوخ - نجع طوخ شرق باولد حمزه بمركز العسيرات بملك : عوض عبدالقوى عطيه محمود

15 - طه خلف محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 199 ورقم 

قيد 5404    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات ذهبيه )بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين و التجاره الداخليه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مستوصف احمد 

عبدالسلم قوره - شارع الذهب بدار السلم ببندر دار السلم بملك : اسامه محمد ابوالوفا عبدالرحيم

16 - حسام ناصر محمود زيدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 200 

ورقم قيد 5405    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة سوهاج بجوار كشرى الميدان - شارع متفرغ من 

شارع الشهداء - بدار السلم ببندر دار السلم بملك : عامر محمد على عبدالمطلب

17 - محمود حسن العريان السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 201 

ورقم قيد 5406    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال حرب - 

بالسمطا بمركز البلينا بملك : ابراهيم عاطف ابراهيم عبدا

18 - ابراهيم عاطف ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

202 ورقم قيد 5407    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال حرب - 

بالسمطا بمركز البلينا بملك: محمود حسن العريان السيد

19 - سوسن صبرى احمد عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

203 ورقم قيد 5408    محل رئيسى  عن محل بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د / 

محمد شبانه - شرق السكه - مزاته والشيخ جبر بجرجا بمركز جرجا بملك : محمد عبداللطيف محمد

40 - هانى جمال الدين الصادق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

237 ورقم قيد 5429    محل رئيسى  عن مستودع دقيق, بجهة محافظة سوهاج امام ديوان عائله السماعنه - نجع 

احمد عبدالسميع - بالحلفى بمركز البلينا بملك : احمد الصادق يوسف

20 - هانى هدنى شهيد عازر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 204 ورقم 

قيد 5409    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه العجايبي - شارع المره المتفرع من 

شارع جسر صليبه بشيت - بالكشح بمركز دار السلم بملك : سمسوم موريس غنى فلتاووس

21 - احمد ابوالحمد نورالدين عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

205 ورقم قيد 5410    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه الحلفى 

الغربيه البتدائيه - الحلفى الغربيه - بالبلينا بمركز البلينا بملك : احمد ضيف ا محمد على

22 - احمد مصطفى يونس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 206 

ورقم قيد 5411    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 

6 و المواد المشعه او المنتجات ذات طبيعه اشعاعيه دون الشعه السينيه للستخدام فى المجال الطبى(, بجهة 

محافظة سوهاج المدخل الصحراوى ببيت داود بمركز جرجا بملك : نجلء مصطفى يونس يوسف
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23 - محمود صديق امين صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 207 

ورقم قيد 5412    محل رئيسى  عن بيع غلل و اعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده المحليه - شارع 

طراد النيل بالكشح بمركز دار السلم بملك : مصطفى كامل احمد الضوى

24 - سهير شحاته عطااللة مجلع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 208 

ورقم قيد 5413    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه احمس الخاصه - شارع 

بورسعيد بالكشح بمركز دار السلم بملك : رافت شنودى قديس ناروز

25 - حسام حسنى ثابت ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 209 

ورقم قيد 5414    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الكراشوه - 

بالكشح بمركز دار السلم بملك : ناديه زمزمى احمد محمود

26 - محمد صبره ابراهيم عبدالمنطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

210 ورقم قيد 5415    محل رئيسى  عن مكتب مزادات ومناقصات عموميه )محلت تجاريه وبوفيهات وخرده( 

و على المنشاه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه 

الزراعيه البحريه - بالنغاميش بمركز دار السلم بملك : حماده صبره ابراهيم عبدالمنطلب

27 - اشرف عبدالوهاب عباس على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 214 

ورقم قيد 5416    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج نجع الكتره - بالبلبيش 

قبلى بمركز دار السلم بملك : جادالكريم عبدالعاطى حفنى عبده

28 - لواحظ يوسف محمود يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 216 

ورقم قيد 5417    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الحج عطاى - شارع جسر 

صليبه بنى حبيل - ببر خيل بمركز البلينا بملك : يوسف عبدالراضى احمد

29 - الميره قاسم احمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 217 ورقم 

قيد 5418    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار ال عبدالحليم - الشارع القبلى - 

الحبيل بالبلينا بمركز البلينا بملك : احمد محمود محمد السيد

30 - مصطفى كامل احمد الضوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 220 

ورقم قيد 5419    محل رئيسى  عن بيع اسمده زراعيه, بجهة محافظة سوهاج امام الوحده المحليه - شارع طراد 

النيل بالكشح بمركز دار السلم بملك : محمود صديق امين صديق

31 - رزق الديب جرجس عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 221 

ورقم قيد 5420    محل رئيسى  عن ورشة اصلح سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى - طريق 

الخيام بالكشح بمركز دار السلم بملك : الديب جرجس عزيز تاوضروس

32 - شوقى بشاى انيس عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 222 

ورقم قيد 5421    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارجرجس ببيت علم 

بمركز جرجا بملك : ابوزيد موافى عبدالمجيد على

33 - نعمه احمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 223 ورقم 

قيد 5422    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدلية د/ حميد حمدون - نجع الطود 

- بالقرعان بمركز جرجا بملك : اسمهان محمد فارس

34 - خالد امين مطاوع محمدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 225 

ورقم قيد 5423    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار توكتوك, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى للفتيات - 

يعقوب - بالبلينا بمركز البلينا بملك : احمد صلح عثمان محمد
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35 - احمد جودت عبدالعظيم معداوى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

232 ورقم قيد 5424    محل رئيسى  عن بيع موبليا, بجهة محافظة سوهاج شرقى كمين بر خيل تابع لحوش 

الفردان بطريق عرابه ابيدوس باولد عليو بمركز البلينا بملك : بشير خالد جادالكريم عبدا

36 - محمود شحاته عبدالعال عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

233 ورقم قيد 5425    محل رئيسى  عن بيع دقيق فينو فاخر ) حر خارج منظومة الدعم (, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار مكتب التموين - طريق مصر اسوان الزراعى - اول البربا - بالبربا بمركز جرجا بملك : 

عبدالرحمن فرج عراقى رزق

37 - محمد عبدالمجيد اسماعيل تمام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 234 

ورقم قيد 5426    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - نجع الدير شرق باولد 

يحيى بحرى بمركز دار السلم بملك : فاطمه امين على حسين

38 - ياسر سعيد جبريل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 235 ورقم 

قيد 5427    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار سوبر ماركت خير زمان - شارع 

زين بن الخطاب بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد حسين خلف عبدالراضى

39 - عبدالحميد محمد عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

236 ورقم قيد 5428    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار ال عقل - 

بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : ناصر خلف محمد حسين

41 - مصطفى احمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

238 ورقم قيد 5430    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج نجع على منصور - 

ببيت داود بمركز جرجا بملك : محمود احمد السيد عثمان

42 - اكرام رضوان خلف رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

239 ورقم قيد 5431    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج سوهاج- بيت خلف 

مركز جرجا - بملك / خلف فوزى خلف رضوان

43 - وليد محمد عمر على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 240 ورقم قيد 

5432    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج امام البنك 

الهلى - شارع احمد عرابى - بجرجا ببندر جرجا بملك : يوسف على حسن بيومى

44 - حشمت محمد عبدالنعيم عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

241 ورقم قيد 5433    محل رئيسى  عن محل بيع بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مجمع المدارس بالمحاسنه 

بمركز جرجا بملك : عبدالراضى حشمت محمد

45 - مينا منير الهبش جوهر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 242 ورقم 

قيد 5434    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج امام مسجد الصفا - شارع ديوان الرى بالبلينا 

ببندر البلينا بملك :محفوظ عبدالحميد محمود

46 - زينب هلل محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 243 

ورقم قيد 5435    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الفيايضه - الساحل قبلى - بالبلينا 

بمركز البلينا بملك : زينب هلل محمد يوسف

47 - احمد عبدالرحيم مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

246 ورقم قيد 5436    محل رئيسى  عن مكتب هندسي ومقاولت عامه, بجهة محافظة سوهاج امام مجمع 

المحاكم - عقار 6 أ - شارع حسن الدلل بجرجا ببندر جرجا بملك : عبدالرحيم مصطفى محمد حامد
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48 - خيرى جبريل محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 247 

ورقم قيد 5437    محل رئيسى  عن بيع علف ورده, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ابوبكر الصديق - نجع 

الدير - باولد يحيى بحرى بمركز دار السلم بملك : حلمى جبريل محمد درويش

49 - احمد شعبان فارس قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 249 

ورقم قيد 5438    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه العروبه 

البتدائيه - بنى عيش بجرجا بمركز جرجا بملك : شعبان فارس قاسم مكى

50 - منى عابدين عبدا محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 250 

ورقم قيد 5439    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار جامع شمس - المشوادى الغربى - بجرجا 

ببندر جرجا بملك : محمود السيد عبدالراضى

51 - ابراهيم شحاته عبدالعال عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

252 ورقم قيد 5440    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب التموين - بالبربا 

بمركز جرجا بملك : شحاته عبدالعال عبدالسلم محمد

52 - عمرو امجد عبدالبارى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 253 

ورقم قيد 5441    محل رئيسى  عن محل بيع مصوغات ذهبيه ) بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه 

دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه (, بجهة محافظة سوهاج ممر القاضى - بجوار 

البنك الهلى - شارع احمد عرابى - بجرجا ببندر جرجا بملك : جابر لبيب محمود

53 - عبدالغفور عبدالسميع محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

254 ورقم قيد 5442    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج 26 شارع البحر العظم بجوار 

مسجد الرحمن بالبلينا ببندر البلينا بملك : محمود حسين محمود

54 - امل عتريس محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 256 

ورقم قيد 5443    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد بيت همام - الممنيه - باولد سالم 

بحرى بمركز دار السلم بملك : عتريس محمود احمد

55 - نهى سمير النحاس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 257 

ورقم قيد 5444    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا )اجهزة الكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار كنيسه السيده العذراء - نجع المصلحه - باولد يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك : واصف عشم جاد

56 - بخيت قمحى صهيون غطاس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

258 ورقم قيد 5445    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مخبز محمد بخيت 

- جزيره النصيرات بالنصيرات بمركز دار السلم بملك : هانى قمحى صهيون

57 - احمد السيد على عمران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 260 

ورقم قيد 5446    محل رئيسى  عن حظيره بيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الكنيسه - شارع المره - 

بالزواتنه البحريه بمركز جرجا بملك : فاطمه السيد على عمران

58 - كيرلس عايد عزمى غريب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 265 

ورقم قيد 5447    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د / سامح - شارع 

الصليبه - بالكشح بمركز دار السلم بملك : نادى حليم اسحق مجلع

59 - احمدحمدى عبدالباسط محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

267 ورقم قيد 5448    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة سوهاج خلف الزهر - 

شارع الزهر بدار السلم ببندر دار السلم بملك : ناصر حنيدق عبدالله
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60 - علء جبريل ابوالوفا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 268 

ورقم قيد 5449    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار دكان شاكر - شارع مرزوق - بجرجا 

ببندر جرجا بملك : منى جبريل ابوالوفا جبريل

61 - اسماعيل محمد صلح عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

272 ورقم قيد 5450    محل رئيسى  عن بيع زيوت وفلتر السيارات, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 1 - 

مدخل نجوع مازن شرق - الطريق السريع - نجوع مازن شرق - بدار السلم بمركز دار السلم بملك : احمد بن بيل 

محمد عبدالمطلب

62 - بشاى عبده عوض جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 273 ورقم 

قيد 5451    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه مارجرجس - شارع كنيسه مارجرجس - نجع جندى 

بالنصيرات بمركز دار السلم بملك : عبده عوض جاد

63 - فهد حربى احمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 278 ورقم 

قيد 5452    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مستشفى المنشاه المركزى - شارع دودو بالمنشاه 

ببندر المنشاه بملك : حربى احمد يونس

64 - يوسف ميلد فؤاد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 280 ورقم 

قيد 5453    محل رئيسى  عن بيع حدايد و بويات, بجهة محافظة سوهاج امام مكتب البريد - ببيت علم بمركز 

جرجا بملك : ميلد فؤاد يوسف

65 - سعديه نصر الدين احمد امبابى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 283 

ورقم قيد 5454    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه الحديثه - 

المساكن البحريه - المنشيه الجديده بالبلينا ببندر البلينا بملك : محمد عدلى ابوالوفا محمود

66 - جمال جمال احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 287 

ورقم قيد 5455    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت النقل بالسيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

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

بملك : على جمال احمد اسماعيل

67 - علء على عبدا حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 288 ورقم 

قيد 5456    محل رئيسى  عن بيع خضروات و فاكهه, بجهة محافظة سوهاج بجوار قاعة مارينا - شارع السحابى 

من شارع المشتل - بجرجا ببندر جرجا بملك : وليد رمضان عبدالموجود احمد

68 - احمد حافظ مصطفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 289 

ورقم قيد 5457    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنك الزراعى - شارع الشونه - 

بالبلينا بملك / هناء محمد حمدان محمد

69 - مصطفى موسى احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 290 

ورقم قيد 5458    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ال منصور - نجوع مازن شرق 

بدار السلم بمركز دار السلم بملك : ممدوح موسى احمد على

70 - اسلم زكريا نصرالدين حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 291 

ورقم قيد 5459    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام, بجهة محافظة سوهاج بجوار كوبرى الرميلى - الساحل 

قبلى - بالبلينا بمركز البلينا بملك : زكريا نصرالدين حسين بهنساوى
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71 - احمد ابوالقاسم يوسف حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 292 

ورقم قيد 5460    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد العويسيه - نجع العويسيه 

- بالقرعان بمركز جرجا بملك : اسامه رشاد مطاوع

72 - مارك يعقوب موسولينى عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

294 ورقم قيد 5461    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة سوهاج امام مستشفى طيبه - 

المشوادى الغربى بجرجا ببندر جرجا بملك : مريم وجيه سميع ساويرس

73 - محسن سمير جرجس سدره تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 300 

ورقم قيد 5462    محل رئيسى  عن بيع سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مستشفى حياه كريمه ببيت خلف 

بمركز جرجا بملك : سمير جرجس سدره عبدالملك

74 - نصار فكرى عبدالرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

302 ورقم قيد 5463    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار ال غازى - 

المربع البحرى - ببيت علم بمركز جرجا بملك: عبدالرحيم فكرى عبدالرحيم محمد

75 - مجده وهبه فخرى بشاى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 303 ورقم 

قيد 5464    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار حريمى, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه العداديه - جسر 

صليبه بشيت بالكشح بمركز دار السلم بملك : ابراهيم محسن فلتاؤوس يوسف

76 - احمد القرشى محمد حسب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 304 

ورقم قيد 5465    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 5 بجوار دوار 

العمده - شارع العمده محى الدين - بمنشاة برديس بمركز البلينا بملك : محمد خلف كمال موسى

77 - عصمت على محمد حارس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 305 

ورقم قيد 5466    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة سوهاج امام الوحده الجتماعيه - الساحل بحرى بالبلينا 

بمركز البلينا بملك : ايمان عبدالرؤوف امين احمد

78 - سمير زخارى شربه خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 306 

ورقم قيد 5467    محل رئيسى  عن مزرعه تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج الشيخ دفع باولد جبارة 

بمركز العسيرات بملك : عادل بشاى نظير بباوى

79 - ايمان مصطفى محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

307 ورقم قيد 5468    محل رئيسى  عن تجاره ورق بالجمله, بجهة محافظة سوهاج محل رقم 26 - شارع جبانة 

لمسلمين - بجرجا ببندر جرجا بملك : احمد رجب عبدالعليم محمد

80 - كيرلس ناصر ابراهيم غطاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 308 

ورقم قيد 5469    محل رئيسى  عن بيع وتجاره اعلف بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الصفا 

والمروه - المشاوده الشرقيه بجرجا ببندر جرجا بملك : عزت عبدالمجيد محمد التنك

81 - ابانوب جرجس نشات فوزى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 309 

ورقم قيد 5470    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع برى بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه العداديه - جسر صليبه بشيت 

بالكشح بمركز دار السلم بملك : ناجى يوحنا كرومر معوض

82 - ناديه عبدالباقى احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 311 

ورقم قيد 5471    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه محمود على - شارع 

السادات بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : عبدالقادرعبدالرحيم عبدالقادر
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83 - رومانى عفت قديس مجلع تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 312 

ورقم قيد 5472    محل رئيسى  عن تشغيل وتجهيز ركنيات وانتريهات, بجهة محافظة سوهاج ش جسر صليبة 

بشيت الكشح - دار السلم - سوهاج - بملك/ ابراهيم زكريا عبد المسيح

84 - محمد جمال محمود على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 313 

ورقم قيد 5473    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

صيدليه يونس بالمجابره بمركز جرجا بملك : نوال احمد توفيق سرحان

85 - مكاريوس صلح البدرى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

314 ورقم قيد 5474    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه/بسمه - 

شارع المشايه -عزبه نظيف بالسمطا بمركز البلينا بملك : صلح البدرى شحاته

86 - امل عبده ابوعمره على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 316 ورقم 

قيد 5475    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسة العرب - عرب 

العطيات البحريه - بدار السلم بمركز دار السلم بملك : عبده نصرى احمد فاضل

87 - كامل ثروت كامل القط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 317 ورقم 

قيد 5476    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

الداره الصحيه - شارع عبدالخالق رضوان - بدار السلم ببندر دار السلم بملك : على حسن ابراهيم سليم

88 - عبدا شحاته حسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 318 

ورقم قيد 5477    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - الزرازره بدار السلم 

بمركز دار السلم بملك : هيثم الراعى مهدى محمد

89 - حنان السيد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 319 

ورقم قيد 5478    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه العل - شارع دائره اسماعيل 

شيرين بدارالسلم ببندر دارالسلم بملك : محمود عبدالحميد جادالرب محمود

90 - بشوات عبدالرؤف مختار ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

321 ورقم قيد 5479    محل رئيسى  عن بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

مكتب البريد - الشيخ مطاوع باولد سالم قبلى بمركز دار السلم بملك : فايز حمدان حسين عبدا

91 - ناصرالدين صبرى رفاعى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

322 ورقم قيد 5480    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة سوهاج شارع العلكى - ببرديس بمركزالبلينا 

بملك :ابو السعود صبرى رفاعى عبدا

92 - محمود الضبع صابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 323 

ورقم قيد 5481    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة سوهاج ش مجلس المدينة الجديد - دار السلم - 

سوهاج ملك// عدل حسن رفاعي

93 - حنان عبدالرحمن صابر السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 328 

ورقم قيد 5482    محل رئيسى  عن مشغل خياطة, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسة الطويقى البتدائية - 

شارع التحرير - بندر دارالسلم - بملك / بهاءالدين جمال عزت احمد - دارالسلم - سوهاج

94 - سناء سليمان محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 41,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 330 

ورقم قيد 5483    محل رئيسى  عن حظيره بيع وتربيه مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار العمده - بقرية 

بيت الخريبى بمركز جرجا بملك : ناصر محمود عبدالعال محمود
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95 - جرجس صمويل شنوده مساك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 331 

ورقم قيد 5484    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسة التحرير 

البتدائيه - شارع مدرسة التحرير البتدائيه المتفرع من شارع صليبه بشيت - بالكشح بمركز دار السلم بملك : 

صموئيل شنوده مساك روبيل

96 - معتمد محمد عبدالراضى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

332 ورقم قيد 5485    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج دور ارضى - بجوار 

بوابة عرابة ابيدوس - شارع ترعة الكسره - الحبيل - بالبلينا بمركز البلينا بملك : محمد عبدالراضى سليمان احمد

97 - مدحت القطان ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 333 

ورقم قيد 5486    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد - بالعمايده بمركز 

المنشاه بملك : ادهم محمد الوردانى على

98 - صابر سيد صابر محمدين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 335 ورقم 

قيد 5487    محل رئيسى  عن كى ملبس بالبخار, بجهة محافظة سوهاج بجوار شركه امان - شارع عثمان بن 

عفان بالبلينا ببندر البلينا بملك : مصريه وثريا نصرى ونيس

99 - محمد عادل حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 337 ورقم 

قيد 5488    محل رئيسى  عن مقله وتسالى, بجهة محافظة سوهاج امام المزلقان الوسطانى - شارع الحريه بجرجا 

ببندر جرجا بملك : اقبال ابوالوفا عبدالعال ابراهيم

100 - رتيبه محمد جاد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 339 

ورقم قيد 5489    محل رئيسى  عن بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

مدرسه الصنايع بنين - حارة الرميلى - شارع ابو ناب بالبلينا بمركز البلينا بملك : فراج على امين

101 - جمالت نورالدين حسب عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

340 ورقم قيد 5490    محل رئيسى  عن مكتبة لبيع الدوات المدرسيه ) فيما عدا الطباعه وتصوير المستندات 

والنشر والدعايه والعلن و النترنت (, بجهة محافظة سوهاج امام صيدلية الفتح -شارع الذهب - متفرع من 

شارع مجلس المدينه - بدار السلم ببندر دار السلم بملك : اشرف محمد عبدالسلم عبدالرحيم

102 - ندى على محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 341 ورقم 

قيد 5491    محل رئيسى  عن اتيليه بيع فساتين, بجهة محافظة سوهاج بجوار شركه المياه - شارع عبدالمجيد 

مصطفى - بجرجا ببندر جرجا بملك : حسنين خلف حسانين

103 - خالد عبدالناصر جبريل نصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

342 ورقم قيد 5492    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه الشهيد 

اسامه احمد اسماعيل - خارفه بجرجا بمركز جرجا بملك : امل محمد عبداللطيف

104 - باسم رجب تغيان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 343 

ورقم قيد 5493    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه نجع عسيرى 

العداديه - خارفه بجرجا بمركز جرجا بملك : بسام رجب تغيان ابراهيم
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فروع الفراد

1 - كرم عزالدين سعدالدين سليمان  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   192 ورقم قيد   390  محل فرعى  عن 

محل بيع عصائر  بجهة محافظة سوهاج بجوار مدارس سيتى الخاصه - شارع سيتى - بسوهاج ثان ببندر سوهاج بملك 

: حسن عبدالناصر محمد ضيف ا

2 - مؤمن راضى عبدالمجيد ابوبكر حمد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   231 ورقم قيد   609  محل فرعى  

عن  بيع مستلزمات انتاج حيوانى  بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الشرعيه - بالكشح بمركز دارالسلم بملك : 

محمد صادق عيسى

3 - فراج عبدالمبدى محمد عبدالمتجلى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   228 ورقم قيد   1003  محل فرعى  

عن  مكتب مقاولت نقل بالسيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى (  بجهة محافظة سوهاج بجوار البنزينه - شارع الصليبه - بالبربا بمركز جرجا بملك : محمد عبدالمبدى محمد 

عبدالمتجلى

4 - خالد امين مطاوع محمدين  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   271 ورقم قيد   5423  محل فرعى  عن 

مطعم مشويات  بجهة محافظة سوهاج محل رقم 2 - بجوار المعهد الدينى فتيات - يعقوب - بالبلينا بمركز البلينا بملك : 

احمد صلح عثمان محمد

5 - زينب هلل محمد يوسف  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   276 ورقم قيد   5435  محل فرعى  عن 

مستودع دقيق  بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - نجع الفياضيه - الساحل قبلى - بالبلينا بمركز البلينا بملك 

: زينب هلل محمد يوسف

6 - هانى جمال الدين الصادق يوسف  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   286 ورقم قيد   5429  محل فرعى  

عن محل بيع بقاله  بجهة محافظة سوهاج محل رقم 2 - امام ديوان عائله السماعنه - نجع احمد عبدالسميع - بالحلفى 

بمركز البلينا بملك : احمد الصادق يوسف

7 - منال بخيت يوسف سيدهم  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   297 ورقم قيد   216  محل فرعى  عن  

حظيرة بيع ماشيه  بجهة محافظة سوهاج نجع خباطه - بالحرجه قبلى بمركز البلينا بملك : ناصر جادا يوسف

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - فاطمه محمود يوسف سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   930 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع  1015 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

2 - خلف محمد فايز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   960 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع  1047 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

3 - حسام عبدالناصر عباس عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2990 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

1502 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

4 - عفاف عبدالوهاب على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4795 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع  1487 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

5 - تيموساوس سليمان دميان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   997 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  1087 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

6 - همام عبدالله احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4114 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  419 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

7 - فاكهه على عيسى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  1247 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

8 - اميره محمود اسماعيل حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1466 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع  1624 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

9 - احمد يوسف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5109 قيد فى 01-11-2022 برقم ايداع  2042 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

10 - عوض عبدالقوى عطيه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   2847 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  

1328 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

11 - هانى هدنى شهيد عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4398 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  842 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

12 - شاهر كرم محمود عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم   2027 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع  367 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

13 - البدراوى احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2668 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  1119 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

14 - ياسر صديق شحاته صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   3079 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  1731 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء التابع مع بقاء الصل

15 - مصطفى خالد عبدالموجود حسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   3625 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

2273 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - مارك يعقوب موسولينى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   3394 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

1986 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

17 - عفاف محمد احمد كمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4017 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  278 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

18 - نعمه احمد عبدالمبدى جادالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1749 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  37 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

19 - عادل محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2090 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع  432 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

20 - آيات يونس جابر حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3809 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  2500 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا
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21 - هشام محمد عبدالستار فايز  تاجر فرد سبق قيده برقم   4770 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  1445 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

22 - ناصر صلح سعدالدين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   4611 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع  

1171 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - المير محمد حافظ عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   4572 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع   1119 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - حسن علم هاشم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   5165 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع   2159 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - احمد على احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4836 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع   1551 فى تاريخ  

02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  800,000.000

4 - معتز حسن حافظ توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   3865 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع   46 فى تاريخ  

07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - جمالت عبدالباسط محمد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   2821 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع   

1299 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - عدليه ثابت حبيب شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   5142 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع   2106 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

7 - مايكل رشيد شاكر فدان تاجر فرد سبق قيده برقم   4942 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع   1764 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

8 - صباح طويعى محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   5304 قيد فى 05-01-2023 برقم ايداع   30 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

9 - هيثم احمد كامل القط تاجر فرد سبق قيده برقم   3938 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   159 فى تاريخ  

16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - اشرف شكرى خلف سرجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   112 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع   118 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - عبدالحافظ احمد حافظ عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   4288 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   

667 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - اسامه ابراهيم نان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   550 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع   590 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - يحيى صبحى احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   5216 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع   2285 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

14 - مينا عياد سلمه فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   2864 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع   1348 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - عرفات الضاحى ابوالوفا جابر تاجر فرد سبق قيده برقم   3733 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع   

2407 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

16 - محمد احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   5313 قيد فى 10-01-2023 برقم ايداع   40 فى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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العناوين 

1 - كرم عزالدين سعدالدين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    390 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    424 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مدارس سيتى الخاصه - شارع 

سيتى - بسوهاج ثان ببندر سوهاج بملك : حسن عبدالناصر محمد ضيف ا

2 - جمالت عبدالباسط محمد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم    2821 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تغيير العنوان ليصبح ش الزهر 

دار السلم سوهاج بملك //محمد عبدالحميد كعب

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

654 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الشرعيه - بالكشح 

بمركز دارالسلم بملك : محمد صادق عيسى

4 - فراج عبدالمبدى محمد عبدالمتجلى تاجر فرد سبق قيده برقم    1003 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار البنزينه - شارع الصليبه - 

بالبربا بمركز جرجا بملك : محمد عبدالمبدى محمد عبدالمتجلى

5 - ياسر صديق شحاته صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    3079 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع    1731 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار محطه المياه 

- بالبلبيش المستجده بمركز دارالسلم بملك : صديق شحاته صديق

6 - ياسر صديق شحاته صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    3079 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    1606 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار مسجد 

السلم - نجع الفحار - بالبلبيش المستجده بمركز دارالسلم  بملك : عماد حمدى على

7 - ياسر صديق شحاته صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    3079 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    1606 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار محطه المياه 

- بالبلبيش المستجده بمركز دارالسلم بملك : صديق شحاته صديق

8 - محمود عمر عبدالعزيز فرغل تاجر فرد سبق قيده برقم    869 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    944 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار مدرسه 

فرغل الخاصه - 3 شارع ابوالحسن العباسي - المشوادى الشرقى - جرجا بملك / عبدالكريم محمد سعد

9 - ياسر صديق شحاته صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    3079 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    1606 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء التابع مع بقاء الصل

10 - خالد امين مطاوع محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم    5423 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع    225 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج محل رقم 2 - بجوار المعهد الدينى فتيات 

- يعقوب - بالبلينا بمركز البلينا بملك : احمد صلح عثمان محمد

11 - زينب هلل محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    5435 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    243 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار مسجد الرحمن - نجع الفياضيه - 

الساحل قبلى - بالبلينا بمركز البلينا بملك : زينب هلل محمد يوسف

12 - هانى جمال الدين الصادق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    5429 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع    

237 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج محل رقم 2 - امام ديوان عائله 

السماعنه - نجع احمد عبدالسميع - بالحلفى بمركز البلينا بملك : احمد الصادق يوسف

13 - منال بخيت يوسف سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    216 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    232 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج نجع خباطه - بالحرجه قبلى بمركز البلينا بملك 

: ناصر جادا يوسف
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14 - نصار فكرى عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    5463 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع    302 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار دوار ال 

غازى - المربع القبلى - بيت علم - مركز جرجا بذات الملك

15 - عرفات الضاحى ابوالوفا جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    3733 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

2407 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك / ريان 

ابوالوفا محمود طالب )بنفس العنوان(

النشاط

1 - كرم عزالدين سعدالدين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  390 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    424وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / محل بيع عصائر الى السجل الرئيسى

2 - الحسينى عبده محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3820 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    2516

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / اتيليه تأجير فساتين الزفاف

3 - جمالت عبدالباسط محمد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  2821 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

1299وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مشغل خياطة

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

654وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع مستلزمات انتاج حيوانى الى نشاط 

السجل الرئيسى

5 - فراج عبدالمبدى محمد عبدالمتجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  1003 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

1093وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب مقاولت نقل بالسيارات ) بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( على السجل الرئيسى

6 - ياسر صديق شحاته صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  3079 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع    1731وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط بجعله / حظيره تربيه وبيع مواشى

7 - ياسر صديق شحاته صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  3079 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    1606وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مزرعه تربيه وبيع دواجن

8 - احمد محمود اسماعيل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  5312 قيد فى 10-01-2023 برقم ايداع    38وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاولت النقل البرى للبضائع 

بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

9 - مارى وهيب جرجس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  5393 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    176وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مكتب مقاولت النقل البرى للبضائع 

بالسيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

10 - خالد امين مطاوع محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم  5423 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع    225وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مطعم مشويات الى النشاط الرئيسى

11 - زينب هلل محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  5435 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    243وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مستودع دقيق الى السجل الرئيسى

12 - هانى جمال الدين الصادق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  5429 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع    

237وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ محل بيع بقاله الى نشاط السجل الرئيسى

13 - منال بخيت يوسف سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  216 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    232وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ حظيرة بيع ماشيه الى نشاط السجل الرئيسى

14 - احمد عبدالرحيم عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5135 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع    

2089وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع مواد غذائيه بالجمله
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   4113 وتم ايداعه بتاريخ   

28-04-2016  برقم ايداع 1,625.000 الى : تعديل السم التجارى بجعله / جرجس عاطف غطاس حنا

2 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3325 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2021  برقم ايداع 1,906.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / اليمان للمقاولت العموميه

3 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5463 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2023  برقم ايداع 302.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها / مكتب النصار للمقاولت العموميه

4 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5219 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2022  برقم ايداع 2,322.000 الى : توضيح السمه التجاريه بالتابع بجعلها / مستودع المانه لبيع 

الدقيق بالتجزئه

5 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5219 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-2022  برقم ايداع 2,288.000 الى : توضيح السمه التجاريه بالسجل الرئيسى بجعلها / المانه للبقاله 

بالتجزئه

الشخاص

1 - جرجس عاطف غطاس حنا  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   4113 وتم ايداعه بتاريخ  2016-04-28 

برقم ايداع    1625تم التأشير فى تاريخ   02-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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تجديد افراد

تجديد شركات
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