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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

قيود أفراد

1 - زينب حسين حمزه محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 97 

ورقم قيد 3913    محل رئيسى  عن اتيليه تاجير فساتين سواريه, بجهة محافظة البحر الحمر شارع الملك سعود - 

امام محطة الكهرباء القديمة بملك / منال تقى عمر اسماعيل

2 - جرجس فوزى اسحق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 102 

ورقم قيد 3914    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية والخدمات البترولية ) خدمات بترولية فى محطات 

البنزين (, بجهة محافظة البحر الحمر شارع الحرية - خلف مخبز النصر بملك / ورثة فوزى اسحق سليمان

3 - ممدوح محسن فوزى حكيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 122 ورقم 

قيد 3916    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار سيارات, بجهة محافظة البحر الحمر الزعفرانة - بجوار مدرسة 

الزعفرانة البتدائية بملك / مجدى محمد السيد عمر

4 - صابر محمد على شهوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 126 ورقم 

قيد 3917    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وايجار سيارات ومعدات ) فيما عدا توريد العمالة واجهزة 

الكمبيوتر وداخل ج.م.ع (, بجهة محافظة البحر الحمر عقار 31 شارع الناصرية - امام سوبر ماركت الجرفاوى 

بملك / نصر عاشور فهمى حسن

5 - جمعه احمد مسلوب عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 129 ورقم 

قيد 3918    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحر الحمر شارع الجنينة - خلف 128 وحدة - بجوار مسجد 

نورالسلم بملك / شاذلى جمعه احمد مسلوب عمار

6 - اسامه محمود على محمد حمادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 132 

ورقم قيد 3919    محل رئيسى  عن بيع بطاريات وكاوتش, بجهة محافظة البحر الحمر شارع الجنينة - بجوار 

السوق القديم - امام صلح خليفه بملك / مصطفى عبيد حسن

7 - صيدلية د / شيماء حسنى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 152 ورقم 

قيد 3921    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 110 - شارع الحرية بملك / ورثة 

ابراهيم محمد حارس

8 - السيد لبيب علوان عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 154 ورقم 

قيد 3922    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة البحر الحمر المنطقة الصناعية بملك / 

محمد محمود حسين

9 - شروق نصر حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 156 ورقم قيد 

3925    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 43 - شارع السلم - طريق 

الشرطة العسكرية بملك / ابراهيم محمد احمد

10 - منى بشير الصغير سالمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 166 

ورقم قيد 3926    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومشتملته (, بجهة محافظة البحر الحمر المنطقة الصحراوية - بجوار مخبز تبارك بملك / خالد فكرى الصغير

11 - محمد محمود كامل على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 174 

ورقم قيد 3927    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 40 - شارع التعاون 

بملك / منار محمود كامل على
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فروع الفراد

1 - طه أحمد سيد يسن  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   179 ورقم قيد   2299  محل فرعى  عن بقالة  بجهة 

محافظة البحر الحمر شارع التعاون بملك / زكى كميل زكى تادرس

قيود الشركات

1 - شركة / ورثة على محمد حسين شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

111 ورقم قيد  3915    مركز عام  عن بيع خضروات وفاكهة  بجهة محافظة البحر الحمر شارع الجهاد 

بالسوق القديم

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - هدى على عبدالعزيز جادالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3462 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  47 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1631 بتاريخ 

2023/2/5 لعتزال النشاط .

2 - امانى اسماعيل مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1645 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع  320 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع التابع الكائن مساكن الوادى بملك / عاطف 

محمد عبدالحليم بكر بتاريخ 2023/2/8 0

3 - سلوى أحمد إبراهيم أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2573 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع  63 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1633 بتاريخ 

2023/2/9 لعتزال النشاط .

4 - هدى سلطان صلح الدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   2689 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع  448 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1632 بتاريخ 

2023/2/9 لعتزال النشاط .

5 - محمد شرقاوى نورالدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1814 قيد فى 11-09-2011 برقم ايداع  270 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1636 بتاريخ 

2023/2/13 لعتزال النشاط .

6 - سميره سليمان أحمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   2166 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع  169 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1634 بتاريخ 

2023/2/13 لعتزال النشاط .

7 - اميره محمد ابراهيم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   3374 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  334 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1635 بتاريخ 

2023/2/13 لعتزال النشاط .

8 - حسين مرزوقى حسين الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   979 قيد فى 13-10-2009 برقم ايداع  273 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر نشاط / ملبس الكائن 2 شارع 

الحرية بملك / سعد شحات على بتاريخ 2023/2/16 .

9 - رحاب احمد ابوالوفا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   648 قيد فى 07-12-2003 برقم ايداع  142 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1639 بتاريخ 

2023/2/20 لعتزال النشاط .

10 - هند سعود على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3390 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع  377 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1640 بتاريخ 

2023/2/21 لعتزال النشاط .

11 - صابر حموده محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   3084 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع  505 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1641 بتاريخ 

2023/2/23 لعتزال النشاط .

12 - سحر جمال خليل عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   565 قيد فى 17-03-2003 برقم ايداع  40 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1642 بتاريخ 

2023/2/26 لعتزال النشاط .

13 - على محمود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   229 قيد فى 22-04-2000 برقم ايداع  39 وفى تاريخ  

28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم 1643 بتاريخ 2023/2/28 

للوفاة
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رأس المال

1 - طه محمد حسين ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   1074 قيد فى 15-01-2007 برقم ايداع   5 فى تاريخ  

05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

العناوين 

1 - رانيا محمود مصطفى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    3126 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

35 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان بجعله شارع 

موقف التوبيس بملك / سعيد محمد على قطب

2 - امانى اسماعيل مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    1645 قيد فى 19-07-2010 برقم ايداع    

201 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تم الغاء الفرع التابع الكائن 

مساكن الوادى بملك / عاطف محمد عبدالحليم بكر بتاريخ 2023/2/8

3 - مصطفى رمضان فهمى عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    3707 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    874 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى محمد يوسف 

محمد احمد

4 - حسين مرزوقى حسين الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم    979 قيد فى 13-06-2006 برقم ايداع    116 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تم الغاء المحل الرئيسى الخر نشاط 

/ ملبس الكائن 2 شارع الحرية بملك / سعد شحات على بتاريخ 2023/2/16

5 - صباح محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2190 قيد فى 13-05-2014 برقم ايداع    263 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى ورثة محمود محمد 

محمود بنفس العين

6 - احمد منصور بدوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3587 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    455 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى / سعديه محمود 

تمام بنفس العين

7 - طه أحمد سيد يسن تاجر فرد سبق قيده برقم    2299 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع    547 وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع نشاط / بقالة الكائن شارع 

التعاون بملك / زكى كميل زكى تادرس اعتبارا من 2023/2/1
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النشاط

1 - رانيا محمود مصطفى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  3126 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

35وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / رحلت ) داخل ج.م.ع ودون النشطة 

التى تخضع لوزارة السياحة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى   (

2 - رانيا محمود مصطفى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  3126 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

35وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / رحلت ) داخل ج.م.ع ودون النشطة 

التى تخضع لوزارة السياحة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى   (

3 - مصطفى رمضان فهمى عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  3707 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    874

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع كاوتش وبطاريات

4 - طه أحمد سيد يسن تاجر فرد سبق قيده برقم  2299 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع    547وفى تاريخ  

27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بقالة

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3917 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2023  برقم ايداع 126.000 الى : اضافة السمة التجارية / الساعة للتوريدات العمومية وايجار 

السيارات والمعدات

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة  / خالد حلمى عبدالمام و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    2230 قيدت فى 15-07-2014 برقم 

ايداع   384 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة مؤرخ 

فى 2022/12/18 ومسجل ملخصه برقم 25 بتاريخ 2023/1/22 عقود وشركات البحر الحمر اتفق الشركاء 

جميعا على فسخ وتصفية الشركة للمركز الرئيسى والفرع التابع بمدينة الغردقة وكذلك اقر جميع الشركاء بان

2 - شركة  / محمد هلباوى اسماعيل على و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    1778 قيدت فى 2011-06-08 

برقم ايداع   190 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ شركة تضامن مؤرخ 

فى 2023/1/7 ومصدق على التوقيعات بمحضر تصديق رقم 10 ن بتاريخ 2023/1/7 شهرعقارى راس غارب 

تم فسخ الشركة وقد تسلم كل شريك كافه حقوقه وليحق لى طرف بالرجوع للخر فى ايه حقوق وتم الغاء السجل 

التجارى

رأس المال

العناوين

النشاط

1 - تعديل اسم الشركة بجعله / صادق ابراهيم احمد محمد ابوالحسن وشريكه على سعدالدين محمد حسين شركة 

سبق قيدها برقم     3817 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    531 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله / خدمات بترولية ) دون خدمات النترنت (
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3817   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-2022 برقم ايداع    531 الى   تعديل اسم الشركة بجعله / صادق ابراهيم احمد محمد 

ابوالحسن وشريكه على سعدالدين محمد حسين

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - محمد رفاعى محمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1950   قيدت فى   23-10-2012 برقم ايداع    

299 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

2 - محمد عبدالحميد محمد عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2968   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

73 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

3 - طه محمد حسين ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1074   قيدت فى   15-01-2007 برقم ايداع    5 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

4 - امانى اسماعيل مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1645   قيدت فى   19-07-2010 برقم ايداع    

201 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-18

5 - امانى اسماعيل مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1645   قيدت فى   31-05-2016 برقم ايداع    

320 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

6 - أحمد عادل خير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1794   قيدت فى   12-07-2011 برقم ايداع    228 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

7 - هدى سلطان صلح الدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2689   قيدت فى   06-09-2016 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

8 - أحمد محمود رمضان أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2945   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

569 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

9 - حسين مرزوقى حسين الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   979   قيدت فى   13-06-2006 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

10 - حسين مرزوقى حسين الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   979   قيدت فى   13-10-2009 برقم ايداع    

273 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

11 - محمد عبدالرحيم شاكر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2871   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

330 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

12 - فاطمة سيد علي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3920   قيدت فى   13-03-1997 برقم ايداع    

428 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

13 - عمرو ابراهيم محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   465   قيدت فى   30-03-2002 برقم ايداع    

51 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

14 - صفاء غريب أحمد إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2503   قيدت فى   07-12-2017 برقم ايداع    

538 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

15 - سحر جمال خليل عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   565   قيدت فى   17-03-2003 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-16

16 - دسوقى احمد خليفه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2865   قيدت فى   21-06-2017 برقم ايداع    

314 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - شركة  / خالد حلمى عبدالمام و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2230  قيدت فى  15-07-2014 برقم 

ايداع   384 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2024  12:00:00

ص
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