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قيود أفراد

1 - ايمن حميد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2236 ورقم 

قيد 5196    محل رئيسى  عن تجاره ملبس فيما عدا )الملبس العسكريه(, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار 

بيت سليمان - نجع كيرت بالحرجه بحرى بمركز البلينا بملك : عبدالحميد السيد محمد سليمان

2 - خالد صلح الدين مندور نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

2239 ورقم قيد 5197    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار بيت ابو 

حمودى - شارع البركه متفرع من شارع التحرير بالبلينا بمركز البلينا بملك : حسين على احمد

3 - محمود عدلى ابوالوفا محمود تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

2242 ورقم قيد 5198    محل رئيسى  عن محل لبيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه 

البتدائيه - الشارع الرئيسى - زرابى برخيل - بالبلينا بمركز البلينا بملك : على اسماعيل عبدالغنى

4 - مايكل كمال لبيب جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2244 ورقم 

قيد 5199    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة سوهاج شارع تقسيم المهندس محمد يحى - البلينا - 

مركز البلينا بملك / باسم زكرى محارب منصور

5 - احمد ابوهريره احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2247 

ورقم قيد 5200    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه الصنايع - شارع 

مدرسه الصنايع بالبلينا ببندر البلينا بملك : احمد فايز احمد

6 - مارى ظريف سيدهم فلسطين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 2248 

ورقم قيد 5201    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات ومستلزمات حريمى, بجهة محافظة سوهاج بجوار برج 

السكندريه - حاره العتال من شارع الجمهوريه بالبلينا ببندر البلينا بملك : اشرف جاد العبد

7 - دينا شنوده ميخائيل ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

2249 ورقم قيد 5202    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة سوهاج بجوار استوديو اللورد - شارع الطريق 

الوسطانيه بالكشح بمركز دار السلم بملك : عبدالمسيح فايز عبدالمسيح عيسى

8 - محمد رجب عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 2256 

ورقم قيد 5203    محل رئيسى  عن حظيره تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار محطة رفع 

الصرف الصحى - ببندار الغربيه بمركز جرجا بملك : فوزيه على احمد على فرغلى

9 - نبيل سمير جرجس سدره تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 2257 

ورقم قيد 5204    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة سوهاج امام المستشفى الجديده ببيت 

خلف بمركز جرجا بملك : سمير جرجس سدره عبدالملك

10 - احمد على عبدالله عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

2259 ورقم قيد 5205    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه 

البتدائيه ببندار الغربيه بمركز جرجا بملك : محى الدين على عبدالله عبداللطيف

11 - اسامه سامى ذكى ارميس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 2261 

ورقم قيد 5206    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه السيده العذراء - الشيخ 

جامع باولد يحيى بحرى بمركز دار السلم بملك : سامى زكى ارميس اندراوس

12 - حمدى عبدالفتاح عبدالله محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

2264 ورقم قيد 5207    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة سوهاج بجوار كوبرى استيته ببندار 

الغربيه بمركز جرجا بملك : امال محمد حسين عثمان
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13 - صالح شيبه عبدا عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 2266 

ورقم قيد 5208    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار البنك الهلى الجديد - بالبلينا 

ببندر البلينا بملك : اشرف بدوى عبدالحميد محمد

14 - انتصار احمد حسن عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

2271 ورقم قيد 5209    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج محل رقم 1 بالعقار رقم 

22 بجوار استوديو دنيا القديم بشارع الجمهورية ببندر البلينا بملك : حسين فؤاد مندور نورالدين

15 - فهد محمد رضوان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 2272 

ورقم قيد 5210    محل رئيسى  عن محل بيع خردوات, بجهة محافظة سوهاج بجوار محطة الصرف الصحى - 

قرية الغباشى بجرجا بمركز جرجا بملك : محمد سمير ذكى همام

16 - عاطف على السيد همام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 2274 

ورقم قيد 5211    محل رئيسى  عن بيع الوميتال, بجهة محافظة سوهاج الدور الرضى - عقار رقم )3( - شارع 

امامه بنت العاصى بجرجا ببندر جرجا بملك : عصام سيد احمد على

17 - مايكل نبيل مراد زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2281 ورقم 

قيد 5213    محل رئيسى  عن بيع وتجاره اكسسوارات محمول, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 3 - بجوار 

المصريه للصرافه - شارع عبدا بن جابر - بجرجا ببندر جرجا بملك : انيس مدحت يوسف اندراوس

18 - اسماء عبدربه محمود بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2283 

ورقم قيد 5214    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسة العبور 

البتدائيه - ببيت داود بمركز جرجا بملك : خليفه محمود عبدالعال احمد

19 - هيثم ممدوح شرقاوى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

2284 ورقم قيد 5215    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي(, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ابوبكر الصديق بالعقارية بمركز 

دار السلم بملك : طارق ممدوح شرقاوى احمد

20 - يحيى صبحى احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

2285 ورقم قيد 5216    محل رئيسى  عن محل لبيع الدوات المنزليه, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 1 - 

بجوار مدرسه الشروق - المشتل بجرجا ببندر جرجا بملك : ماهر عبدالعظيم محمود

21 - مدحت عادل مناع عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2286 

ورقم قيد 5217    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه واعمال مساحه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد اسماء 

ا الحسنى - بالبربا بمركز جرجا بملك : محمد عادل مناع عثمان

22 - صابر على عبدالغنى على قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

2287 ورقم قيد 5218    محل رئيسى  عن مخبز الى فينو ) خارج منظومة الدعم (, بجهة محافظة سوهاج 

سوهاج - مركز جرجا - بجوار صيدلية جورج نشات ببندار الشرقية-بملك فايزه احمد بيومى

23 - باهى عبدالموجود احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

2288 ورقم قيد 5219    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج محل رقم 1 - بجوار صهريج 

المياه - اولد على باولد حمزه بمركز العسيرات بملك : مرسى احمد مرسى

24 - مريم رياض ابراهيم جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

2289 ورقم قيد 5220    محل رئيسى  عن حظيره بيع وتربيه مواشى, بجهة محافظة سوهاج امام المدرسه 

البتدائيه - طريق عرابه ابيدوس - بالحرجه قبلى بمركز البلينا بملك : يوسف جادا يوسف سيدهم

25 - رأفت سلمان عبدا عمر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2291 

ورقم قيد 5221    محل رئيسى  عن مقهى عمومى, بجهة محافظة سوهاج امام صيدليه الحسين -شارع البطارسه 

- بجرجا ببندر جرجا بملك : اسماعيل محمد زوبعه
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26 - جورج ذهنى فايز لبيب تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2295 

ورقم قيد 5222    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى(, بجهة محافظة سوهاج بجوار سوبر ماركت نور السلم - شارع ام 

حبيبه المتفرع من شارع ابو الفدا -شيخ العرب بجرجا ببندر جرجا بملك : موريس شهدى مشرقى شحاته

27 - جرجس عبدالملك جرجس جبره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

2296 ورقم قيد 5223    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار كنيسه العذراء مريم-شارع احمد عرابى - بالكشح بمركز دار السلم بملك : رفعت اديب ارسل 

سليمان

28 - ايمن عبدالستار حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2297 

ورقم قيد 5224    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار الجمعيه الزراعيه - العقوله 

باولد طوق غرب بمركز دار السلم بملك : ضحيه طاهر على احمد

29 - عاطف عبدالله شيبه الحمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 2299 ورقم قيد 5225    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار مكتب البريد - 

ببيت خلف بمركز جرجا بملك : حماده خيرى يوسف احمد

30 - مصطفى عبدالسميع عبدالرحيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 2301 ورقم قيد 5226    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار معهد الصحابه - شارع 

الجزيره - بجرجا ببندر جرجا بملك : منى عوض محمد فرغل

31 - وليد محمد عبدالعاطى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2302 

ورقم قيد 5227    محل رئيسى  عن اتيليه تأجير فساتين وكوافير, بجهة محافظة سوهاج بجوار امن الدوله - عقار 

رقم 2 - شارع ترعه الفؤاديه بجرجا ببندر جرجا بملك : ايمن فتحى محمد حسين

32 - رائد جمال البدرى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

2308 ورقم قيد 5228    محل رئيسى  عن محل بيع موتوسيكلت وقطع غيار, بجهة محافظة سوهاج بجوار 

السوق - وسط البلد - ببنى حميل بمركز البلينا بملك : البدرى جمال البدرى عبدالحميد

33 - حنان عبدالراضى امين عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

2310 ورقم قيد 5229    محل رئيسى  عن بيع اطارات سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد اسماء ا 

الحسنى - بالبربا بمركز جرجا بملك : احمد حلمى رزق

34 - صديق نورالدين صديق نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

2312 ورقم قيد 5230    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده المحليه - 

عقار رقم 5 - شارع رقم 3 ببيت علم بمركز جرجا بملك : نورالدين صديق نورالدين قاسم

35 - عاطف وديد صليب رميس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 2313 

ورقم قيد 5231    محل رئيسى  عن استديو تصوير )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة سوهاج شارع مصر اسوان 

الزراعى - بناحيه نجع البط - بالخلفيه بمركز جرجا بملك : البدرى الصبرى صديق حسن

36 - ناصر سلم الصغير مراد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 2314 

ورقم قيد 5232    محل رئيسى  عن بيع علف و رده, بجهة محافظة سوهاج الزوازيه - بمزاته شرق بمركز دار 

السلم بملك : نجاح عبدالعزيز خليفه على

37 - شيرين نعيم فخرى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 2323 

ورقم قيد 5233    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد نور السلم - المصلحه - باولد 

يحيى قبلى بمركز دارالسلم بملك : صموئيل نعيم فخرى يوسف
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38 - كمال شحاته احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 2324 

ورقم قيد 5234    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد عوض على عيسى - بنى 

عيش بجرجا بمركز جرجا بملك : منى السيد حسن عبدا

39 - حسام عبدالباسط سعدالدين عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 2325 ورقم قيد 5235    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة سوهاج بجوار الكوبرى العلوى 

- عزبه نظيف بالسمطا بمركز البلينا بملك : ايهاب عبدالباسط سعدالدين

40 - عبدالهادى محمد عبداللطيف أحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

2327 ورقم قيد 5236    محل رئيسى  عن  مقاولت عموميه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مدرسه العبور 

البتدائيه - نجع علي منصور ببيت داود بمركز جرجا بملك : محمد عبدالحميد محمد عبدالعال

41 - حماده عبدالله احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 2329 

ورقم قيد 5237    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى )فيما عدا التسويق والتطوير العقارى والوساطه 

العقاريه(, بجهة محافظة سوهاج عزبه فزع - باولد عليو بمركز البلينا بملك : احمد عبدالله احمد محمد ابراهيم

42 - عبدالحميد محى الدين عبدالحميد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 2331 ورقم قيد 5238    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة سوهاج محل رقم 1 دور ارضى 

- على طريق عرابة ابيدوس - نجع خباطه - بالحرجه قبلى بمركز البلينا بملك : ياسر محى الدين عبدالحميد

43 - بدرالدين عيد احمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 2333 

ورقم قيد 5239    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مخبز ابو عنتر - شارع السيده 

زينب - بجرجا ببندر جرجا بملك : عمر عارف احمد جاد

44 - بول يوسف مغاريوس القمص فلتاؤوس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 2335 ورقم قيد 5240    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

سوهاج بجوار مدرسة التحرير - بالكشح بمركز دار السلم بملك : وفاء ادداور شفيق جوارجيوس

45 - محمد المير السيد جادالكريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 2336 

ورقم قيد 5241    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة سوهاج بجوار معبد ابيدوس - عرابة 

ابيدوس - بالبلينا بمركز البلينا بملك : المير السيد جادالكريم محمد

46 - رضوان خلف عبدالرحيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

2337 ورقم قيد 5242    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مقام الشيخ 

حماد - شارع الشيخ حماد بدار السلم ببندر دار السلم بملك : افيال حسن على

47 - صابر نجيب موسى توماس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 2338 

ورقم قيد 5243    محل رئيسى  عن ترزى عربى, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه - شارع ترعه 

العارف - بالكشح بمركز دار السلم بملك : عياد عدلى محارب

48 - باسم الهوارى احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

2339 ورقم قيد 5244    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار دوار 

ابوستيت - نجع ابوستيت - باولد عليو بمركز البلينا بملك : الهوارى احمد مصطفى

49 - ميلد شحاته نجيب ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 2343 

ورقم قيد 5245    محل رئيسى  عن تجاره المصوغات والمجوهرات والساعات )بعد الحصول علي الموافقات 

اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات والموازين (, بجهة محافظة سوهاج امام مدرسه النهضه - شارع سعد زغلول 

بجرجا ببندر جرجا بملك : نرجس صبحى مساك سعد

50 - علء السيد بدوى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2348 

ورقم قيد 5247    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة سوهاج امام الشونه القديمه - شارع 

مجلس المدينه الجديد بدار السلم ببندر دار السلم بملك : بدوى احمد محمود

Page 5 of 19 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

51 - خلود السيد مصطفى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2349 

ورقم قيد 5248    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك السكندريه - شارع بنك 

السكندريه - بدار السلم ببندر دار السلم بملك : محمود ماضى مرسى مهران

52 - محمد مسعود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2351 

ورقم قيد 5249    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة سوهاج شارع الشراف -الحوزه بجرجا ببندر جرجا 

بملك : هيثم فالح محمد السمان

53 - اسماء محمد عبدالرؤف عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

2356 ورقم قيد 5250    محل رئيسى  عن مشغل خياطه, بجهة محافظة سوهاج ش ابوالليف درب البرديسى 

حاره المناعي - بملك / محمد عبدالرؤوف عبدالرحمن على - جرجا - سوهاج

54 - مروه شحاته ابوالوفا صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2357 

ورقم قيد 5251    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة سوهاج النصيرات نجع جاد الكريم - دار 

السلم -بملك / خلف أبو الوفا صديق جاد الكريم - سوهاج

55 - ناجح امين ياسين سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2358 

ورقم قيد 5252    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشي, بجهة محافظة سوهاج بحري كوبري الكسره 

ببنى منصور بمركز البلينا بملك : محمد نجاح محمود محمد

56 - احمد جمال عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2359 

ورقم قيد 5253    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد المناصير - 

ببنى منصور بمركز البلينا بملك : جمال عبدا احمد ابراهيم

57 - صابر محمد عبدالغنى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2361 ورقم قيد 5254    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة سوهاج بجوار فيل ابو 

رحاب - عرابه ابيدوس -بالبلينا بمركز البلينا بملك : حمدى رضوان عبدالعال

58 - محمود على عبداللطيف على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2364 ورقم قيد 5255    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة سوهاج بجوار الوحده الصحيه - نجع 

احمد عبدالسميع - الحلفى الشرقيه - بالبلينا بمركز البلينا بملك : ساره احمد ادم مرزوق

59 - وائل الديب شكرا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2365 

ورقم قيد 5256    محل رئيسى  عن بيع علفه بالجمله, بجهة محافظة سوهاج بجوار صيدليه د عصام شارع 

احمد عرابى - بالكشح بمركز دار السلم بملك : نعمات سليم طانيوس

60 - كريم عشرى عبدالفتاح عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2369 ورقم قيد 5257    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه جمله وقطاعى, بجهة محافظة سوهاج حارة 

الشاذليه المتفرعه من شارع بنك مصر - بالبلينا ببندر البلينا بملك : عشرى عبدالفتاح عبد الله عبد ربه

61 - نسمه محمود محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2374 ورقم 

قيد 5258    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المعهد الدينى - برخيل 

بالبلينا بمركز البلينا بملك: جاد عبدالمبدى محمود

62 - عرفه حمدى عباس تمام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2375 

ورقم قيد 5259    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات تغليف من البلستيك, بجهة محافظة سوهاج بجوار جمعيه 

الشبان المسلمين - شارع السوق - بالبلينا ببندر البلينا بملك : هشام محمود على

63 - شروق السيد البدوى يوسف حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2377 ورقم قيد 5260    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بجوار زاويه اسماعيل عمر - حاره 

زارع متفرع من شارع المنفذ القبلى - منطقه وسط المدينه بجرجا ببندر جرجا بملك : جملت رياض عبدالرحيم
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64 - رشا فوزى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2379 

ورقم قيد 5261    محل رئيسى  عن بيع منظفات جمله, بجهة محافظة سوهاج خلف قطاع الجنوب - شارع المام 

الشمونى - شيخ العرب بجرجا ببندر جرجا بملك : صالح عبدالحميد سليم احمد

65 - محمود محمدلطفى شرقاوى عنانى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

2380 ورقم قيد 5262    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة سوهاج خلف جامع الصياد - شارع 

بور سعيد - الحوزه بجرجا ببندر جرجا بملك : نفين القمص ميخائيل

66 - عبدالباسط احمد عبداللطيف رشوان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

2389 ورقم قيد 5263    محل رئيسى  عن بيع احذيه بلستك, بجهة محافظة سوهاج بحرى ميدان المتلت - 

شارع 26 يوليو - بالبلينا ببندر البلينا بملك : صبرى عبدالعزيز صبرى

67 - رمضان ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

2392 ورقم قيد 5264    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه يدويا, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 1 

- بجوار الوحده الصحيه - شارع ترعه المره - الصلح - مركز البلينا بملك : ناديه محمد عبدالله محمود

68 - ياسر حجاج عدلى محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 2393 

ورقم قيد 5265    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد النور - الصلح - 

بالبلينا بمركز البلينا بملك : فؤاد جمال فؤاد

69 - اسلم عبدا مطاوع افكار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 2398 

ورقم قيد 5267    محل رئيسى  عن ورشه لحام معادن, بجهة محافظة سوهاج بجوار بنك التنميه والئتمان 

الزراعى - الطريق السريع نجع حمادي دار السلم - نجوع مازن شرق - مركز دار السلم بملك : عبدا مطاوع 

افكار

70 - عطيه عدلى محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 2408 

ورقم قيد 5268    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه الجديده بنين 

- شارع البركه بمزاته شرق بمركز دار السلم بملك : محمد عبدالحميد محمد قاسم

71 - نبيل شهدى شهيد حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 2410 ورقم 

قيد 5269    محل رئيسى  عن بيع باب وشباك, بجهة محافظة سوهاج بجوار المركز - شارع محمد عبدالحميد 

رضوان - بدار السلم بندر دار السلم بملك : رؤوف شهدى شهيد

72 - ياسر شوقى محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 2411 

ورقم قيد 5270    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكه, بجهة محافظة سوهاج بحرى صيدلية الهيثم - شارع الناصر 

بن قلون من شارع المدينه الصناعيه - بجرجا ببندر جرجا بملك : خالد امين عبداللطيف

73 - فارس رضانى سورسه عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2417 ورقم قيد 5272    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة سوهاج بحرى مكتب البريد - ببيت علم بمركز 

جرجا بملك : فوميل ساويرس عوض

74 - وجدى بخيت شهيد جورجيوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2419 ورقم قيد 5273    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة سوهاج بجوار كنيسه الصليب 

- طريق عزبه سعد - بالكشح بمركز دار السلم بملك : بخيت شهيد جورجيوس

75 - احمد حمدى بدوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 900.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 2420 ورقم 

قيد 5274    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات )بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجاره الداخليه(, بجهة محافظة سوهاج امام مدرسه النهضه - 

شارع المحطه بجرجا ببندر جرجا بملك : نرجس صبحى مساك سعد
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76 - محمود احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 2422 

ورقم قيد 5275    محل رئيسى  عن بيع بقاله و دقيق, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد الثار - بالعرابه 

المدفونه ) عرابه ابيدوس حاليا ( بالبلينا بمركز البلينا بملك : محمد محمود محمد على بخيت

77 - ريهام عبدالقادر عبدالمبدى حسن تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2427 

ورقم قيد 5276    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات والطباعه والدعايه والعلن والنشر 

والنترنت (, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه البتدائيه - عرب العطيات البحريه بدار السلم بمركز دار 

السلم بملك : عبود عبدالقادر عبدالمبدى حسن

78 - محمود كامل السيد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

2431 ورقم قيد 5277    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عوميه, بجهة محافظة سوهاج عزبه الحيط - 

بالقرعان بمركز جرجا بملك : وليد محمد عبدالعاطى حسن

79 - احمد حسن صادق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2432 

ورقم قيد 5278    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبيه ) بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجاره الداخليه (, بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد ابوخضرى 

- شارع الفندى - ببرديس بمركز البلينا بملك : حازم حسن صادق محمد

80 - ويلسون عياد رضا سدره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2435 

ورقم قيد 5279    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل ) فيما عدا الدويه (, بجهة 

محافظة سوهاج بجوار كنيسة العذراء - تقاطع شارع الحريه وشارع البنك - ببرديس بمركز البلينا بملك : وجيه 

انور فارس

81 - عصمت احمد عبدالعال رسلن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

2436 ورقم قيد 5280    محل رئيسى  عن محمصة تسالى, بجهة محافظة سوهاج امام محكمه السره - شارع 

مجلس المدينه - بدار السلم ببندر دار السلم بملك : عبدالرحيم محمد عبدالحميد رضوان

82 - بلل طلعات نورالدين ريان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

2437 ورقم قيد 5281    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت كهرباء, بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 1 - بجوار 

مسجد السماعنه - عزبه حمام الجديده - باولد عليو بمركز البلينا بملك : طلعات نورالدين ريان

83 - سيف الدين يوسف امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

2438 ورقم قيد 5282    محل رئيسى  عن محل بيع بقاله ودقيق, بجهة محافظة سوهاج بجوار المدرسه 

العداديه - ببندار الشرقيه بمركز جرجا بملك : سيد عبدالموجود احمد احمد

84 - احمد ابراهيم راغب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2441 

ورقم قيد 5283    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة سوهاج شارع المركز بدار السلم ببندر 

دار السلم بملك : ابراهيم راغب محمد

85 - محمود محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2442 

ورقم قيد 5284    محل رئيسى  عن هايبر ماركت, بجهة محافظة سوهاج امام المزلقان الوسطانى - شارع 

الحريه بجرجا ببندر جرجا بملك : صفاء السيد محمود نصار

Page 8 of 19 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

فروع الفراد

1 - السيد جبريل على محمد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   2279 ورقم قيد   4926  محل فرعى  عن 

شراء وبيع خرده  بجهة محافظة سوهاج عقار رقم 12 بشارع سعد بن معاذ بجوار السكه الحديد - المشتل - بجرجا 

ببندر جرجا بملك : محمد السيد جبريل على

2 - مادح عبدالرحمن محمود محمد  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   2294 ورقم قيد   4077  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على كافه التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى والداخلى 

والدولى(  بجهة محافظة سوهاج بجوار المسجد الكبير - بالمحاسنه بمركز جرجا بملك : فر محمد سليم

3 - عارف محمد مطاوع محمدين  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   2305 ورقم قيد   1386  محل فرعى  

عن بيع اجهزه كهربائية و منزلية  بجهة محافظة سوهاج بجوار قاعه افراح رويال بلس بشارع الترعه المردومه 

باخميم ببندر اخميم بملك : فوكتر وصفى فرج

4 - باهى عبدالموجود احمد مرسى  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   2322 ورقم قيد   5219  محل فرعى  

عن مستودع لبيع الدقيق بالتجزئة  بجهة محافظة سوهاج محل رقم 2 - بجوار صهريج المياه - اولد على باولد حمزه 

بمركز العسيرات بملك : مرسى احمد مرسى

5 - سعد على اسماعيل حجازى  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   2394 ورقم قيد   5266  محل فرعى  عن 

مخبز بلدى  بجهة محافظة بورسعيد شقه رقم 4 عماره رقم 99 مساكن السلم تمليك قسم العرب

6 - سعد على اسماعيل حجازى  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   2394 ورقم قيد   5266  محل فرعى  عن 

مخبز بلدى  بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد قباء بالحايوه غرب بمركز العسيرات بملك توفيق عبد الحليم قاسم 

وعلى اسماعيل حجازى

7 - محمد فؤاد فتاح محمود  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   2414 ورقم قيد   5271  محل فرعى  عن بيع 

تقاوى ومخصبات ومبيدات زراعية  بجهة محافظة سوهاج بجوار سوبر ماركت اولد رزق - طريق عرابه ابيدوس - 

بالحجر بمركز البلينا بملك هاشم محمد هاشم عبد ا

8 - محمد فؤاد فتاح محمود  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   2414 ورقم قيد   5271  محل فرعى  عن بيع 

تقاوى ومخصبات ومبيدات زراعية  بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم الستاد- عقار رقم 106 ش الستاد منخفض 

التكاليف خلف مقهى  ذهبيه بملك/ابراهيم عبده عبدالراضى

9 - محمود احمد محمد محمود  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   2445 ورقم قيد   5275  محل فرعى  عن 

بيع بقاله تموينيه  بجهة محافظة سوهاج بجوار المعبد - بالعرابه المدفونه )عرابه ابيدوس حاليا (  - مركز البلينا بملك : 

محمد محمود محمد على بخيت

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - عثمان حساب عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1752 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  40 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

2 - حازم عبدالشافى عبدالله محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3199 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  

1753 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

3 - جمال تادرس زكرى تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   1178 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  1287 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

4 - عبدالعاطى السيد قناوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2780 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  1251 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

5 - احلم الديب محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4481 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع  969 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

6 - ناصر سعدالدين مرسى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   4136 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

451 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

7 - احمد ابوالعل شلبى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4911 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع  1697 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

8 - امال سليم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1904 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  217 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

9 - محمود عزت جابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2574 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  1011 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

10 - بهاء عاطف غزالى بلمون  تاجر فرد سبق قيده برقم   1317 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع  1449 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

11 - فهيمه عبدالفتاح محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3528 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

2154 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكورة تركت التجاره نهائيا

12 - محمد احمد عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3629 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  2277 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

13 - عائشه جبريل يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1483 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  1642 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكورة تركت التجاره نهائيا

14 - محمد ثروت محمود عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   246 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع  267 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

15 - احمد عبده محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2816 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  1294 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

16 - لطيفه حسن جادالرب عسران  تاجر فرد سبق قيده برقم   3564 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  

2203 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل التاجر ترك التجاره نهائيا

17 - اسامه عبدالعليم محمد عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4558 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع  

1098 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

18 - محمد عبدالواحد ابوالمجد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1436 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  

1589 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

19 - اسماعيل محمود عباس عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2387 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع  

778 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

20 - السيد عبدالحميد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2782 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  1256 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

21 - محمد رجب محمود عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم   4256 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  627 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
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22 - عماد حمدى رشوان رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   4906 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع  1690 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجارة نهائيا

23 - نانسى رفعت خله محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم   2117 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع  461 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

24 - سلوى محمد عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1561 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  1733 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

25 - عادل محمد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2285 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  656 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

26 - عبير محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   4532 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع  1053 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

27 - سوميه كليب الثابت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1412 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  1562 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

28 - محمود عنبر محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   2257 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع  627 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

29 - مجاهد عبدالعال محمد جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3644 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

2294 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

30 - محمود صديق ابوالوفا عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   4401 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  

846 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

31 - فارس محسن جاد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   5072 قيد فى 23-10-2022 برقم ايداع  1979 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

32 - وفاء يوسف احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3578 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  2222 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

33 - حنان ثابت على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3803 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  2492 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

34 - امل عاطف فالح على  تاجر فرد سبق قيده برقم   4160 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  485 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

35 - نبيل توفيق بشاره ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4383 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  820 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

36 - اكرم محمد عبده محمد دباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   2765 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع  1233 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

37 - كامل احمد مصطفى كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   3577 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  2221 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

38 - حنان بيومى محمود عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   3593 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  2238 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

39 - محمد فوزى حسانين ابوالحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3880 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  71 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

40 - محمد أحمد عبدالغنى أحمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5212 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع  

1000001 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء التابع مع بقاء الصل

41 - اسماعيل محمد صلح عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4094 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

391 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

42 - الرملى حسن محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2425 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع  827 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

43 - روضه صادق ثابت ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2857 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  1341 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا
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44 - نعمه يوسف عبدالعال حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   3055 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  1577 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكورة تركت التجاره نهائيا

45 - احمد جلل احمد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3330 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  1911 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

46 - امل صلح عبدالمقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   3576 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

2220 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

47 - كريم ياسر ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3611 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  2259 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

48 - نوره ابوالقاسم سالمان فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   3643 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  2293 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

49 - مارينا رومانى الضبع محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   2147 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  

494 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

50 - عدليه احمد عبدالحميد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3399 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  1992 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

51 - احمد يوسف ياسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3482 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  2099 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

52 - تركى عنتر عباس حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   3641 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  2290 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

53 - شحاته محمد فكرى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3695 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  2359 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

54 - محمد رشاد توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4204 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  541 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

55 - حسين على محمود صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4230 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  584 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

56 - شريف احمد محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4283 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  660 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

57 - محمد منصور صديق ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4285 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  662 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

58 - شربات فريد موافى همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   4379 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  811 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

59 - محمد محروس ربيع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4402 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  847 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

60 - محمد محمد درويش حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   2654 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  1104 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

61 - عبدالناصر احمد ابوزيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3135 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

1676 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

62 - خلف محمد محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   2458 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع  872 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

63 - حازم على احمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3427 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  2033 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

64 - حماده ربيع محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3561 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  2200 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

65 - عادل صليب كمال صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   3879 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  70 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
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66 - محمد فوزى محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4146 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  464 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

67 - منى احمد ابراهيم ضاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4190 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  521 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

68 - سمر سمير صبره رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4731 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  1387 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكوره تركت التجاره نهائيا

69 - وليد حفنى عمر حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1129 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع  1227 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا

70 - كريم ابوالفتوح عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4231 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  585 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل المذكور ترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - سهام رمسيس بخيت عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   152 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع   163 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

2 - عبدا جمال مسعود بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   319 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع   349 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

3 - بسمه خلف سليم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   5122 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع   2067 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - طلل على احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   3300 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع   1877 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - عبدالرسول عبدالحميد السمان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   4809 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع   

1508 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - ضياء الدين محمد صفوت اسماعيل الطهطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   2100 قيد فى 2021-03-14 

برقم ايداع   444 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - طارق مجدى ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   3810 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع   2501 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - ايمن احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   2843 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع   1323 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - عديله صابر شهدى بولس تاجر فرد سبق قيده برقم   4425 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع   880 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - محمود احمد عبدالرحيم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   5163 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع   

2153 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

11 - حماده عبدالله احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   5237 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع   2329 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - هانى ماهر فريد مشرقى تاجر فرد سبق قيده برقم   3424 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع   2025 فى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  450,000.000

13 - فايز برنابا غابيوس اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   5087 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع   2008 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - طه حسين يحيى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4998 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع   1863 فى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

15 - احمد عبدالمحسن احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   4820 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع   

1523 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

16 - حمدان جابر احمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   5166 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع   2167 فى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000
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العناوين 

1 - فرنسا محمود على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4732 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    1390 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان ليصبح ) ش السادات 

بجوار مدرسة التجاره - بملك / ناصر محمد احمد محمود - دار السلم - سوهاج (

2 - عبدالرسول عبدالحميد السمان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    4809 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    

1508 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار 

مستودع حديد و اسمنت احمد البطلن - شارع احمد رضوان - دار السلم - بذات الملك .

3 - لبنى جبريل محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4937 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع    1750 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله/ بحرى مخبز حموده 

- بندار الغربيه - مركز جرجا بملك / على سيد على رزق

4 - السيد جبريل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4926 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع    1724 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج عقار رقم 12 بشارع سعد بن معاذ بجوار 

السكه الحديد - المشتل - بجرجا ببندر جرجا بملك : محمد السيد جبريل على

5 - مادح عبدالرحمن محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4077 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

365 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار المسجد الكبير - بالمحاسنه 

بمركز جرجا بملك : فر محمد سليم

6 - عارف محمد مطاوع محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم    1386 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

1530 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار قاعه افراح رويال بلس 

بشارع الترعه المردومه باخميم ببندر اخميم بملك : فوكتر وصفى فرج

7 - نايره عبدالحميد ابوالحسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4219 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

566 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان - الى سوهاج - 

مركز دار السلم بجوار مؤسسه جزيرة النصيرات بجزيرة النصيرات - بملك/محمد احمد كامل محمود

8 - باهى عبدالموجود احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    5219 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    

2288 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج محل رقم 2 - بجوار صهريج 

المياه - اولد على باولد حمزه بمركز العسيرات بملك : مرسى احمد مرسى

9 - اسماء احمد شكور فندى تاجر فرد سبق قيده برقم    4947 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع    1773 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله ملك / محمود كليب 

احمد سباق بذات العين

10 - محمود سعد عبدالراضى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    4985 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع    

1846 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / بجوار 

نادى الزراعيين - شارع المام المحاسبى - جرجا بملك / محمد يوسف محمد ابوالعل القعيد

11 - محمد أحمد عبدالغنى أحمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    5212 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    

1000001 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بموجب طلب التاشير الوارد 

الينا من مكتب غرفه بنها محافظه القليوبيه والمودع برقم19362 بتاريخ 12 ديسمبر 2022 ومفاده الغاء التابع 

الكائن بناحيه جرجا - البربا والمودع برقم1000001 فى 16-7-2019 والمقيد برقم 5212 غرفه جرجا

12 - مينا حبيب نمر جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    5132 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع    2083 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الملك بجعله بملك / حسين مرسى حسين 

) بذات العين (

13 - حمدان جابر احمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    5166 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    2167 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل العنوان بجعله / مدخل اولد على - 

اولد على - اولد عليو - مركز البلينا )بذات الملك(

14 - محمود احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    5275 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع    2422 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج بجوار المعبد - بالعرابه المدفونه )عرابه 

ابيدوس حاليا (  - مركز البلينا بملك : محمد محمود محمد على بخيت

Page 15 of 19 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

النشاط

1 - طارق محمود محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  4547 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    1075وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / ورشه نجاره موبيليات

2 - السيد جبريل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4926 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع    1724وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / شراء وبيع خرده الى السجل الرئيسى

3 - مادح عبدالرحمن محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4077 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    365

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول 

على كافه التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى والداخلى والدولى(الى نشاط السجل الرئيسى

4 - محمد عبدالمحسن قناوى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  1375 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

1516وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجاره موبليا

5 - عارف محمد مطاوع محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم  1386 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    1530

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اجهزه منزليه )على السجل الرئيسى (

6 - باهى عبدالموجود احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5219 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    2288

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مستودع لبيع الدقيق بالتجزئة الي السجل 

الرئيسى

7 - كمال شحاته احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  5234 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    2324

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع اسمده

8 - وائل الديب شكرا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5256 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    2365وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع علفه بالتجزئة

9 - حمدان جابر احمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5166 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    2167وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بقاله بالتجزئه

10 - محمود احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  5275 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع    2422

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع بقاله تموينيه الى النشاط الرئيسى

11 - محمود احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  5275 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع    2422

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ مستودع بيع دقيق

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5181 وتم ايداعه بتاريخ   

28-11-2022  برقم ايداع 2,204.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / علفاوى لبيع وتوزيع العلف 

والرده بالجمله

2 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1644 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2020  برقم ايداع 1,829.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها )سوبر ماركت عالم الخيال(

3 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3843 وتم ايداعه بتاريخ   

03-01-2022  برقم ايداع 18.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / مكتبه الباسل

4 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4833 وتم ايداعه بتاريخ   

23-08-2022  برقم ايداع 1,546.000 الى : توضيح السمه التجاريه بجعلها / مكتب ملك الغابه لمقاولت النقل 

بالسيارات

5 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5261 وتم ايداعه بتاريخ   

22-12-2022  برقم ايداع 2,379.000 الى : توضيح السمه بجعلها/شمس النهار لبيع المنظفات جمله

الشخاص

1 - فوزى زكى اسكندر غالى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   2885 وتم ايداعه بتاريخ  15-08-2021 برقم 

ايداع    1373تم التأشير فى تاريخ   15-08-2021   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

Page 17 of 19 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

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص

تجديد افراد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات
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