
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ابريل شهر  المنيا  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 
 

أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع عن 14341 برقم 25255422 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف جورجى عبدالجليل ماجد -  1

وهبه بشاره تريزه/  بملك - طوه:  بجهة ، سيارات اكسسوار  

 ، بناء مواد عن 14345 برقم 25255414 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد عبدالعزيز عيد -  2

متولى محمد عبدالعزيز/  بملك - العمودين نزله:  بجهة  

 ، صيدليه عن 14337 برقم 25255412 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبدالنادى محمد -  3

محمد مسلم ريدى/  بملك الدائرى خلف الثوره - ش الصفصافة ش:  بجهة  

 بيع عن 14337 برقم 25255412 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد مصطفى بهاءالدين محمد -  4

محمد سيد كمال/بملك والمروه الصفا -ش-سمالوط بندر:  بجهة ، جمله غذائية مواد  

 تربية حظيرة عن 21101 برقم 25255412 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا زكى رمزى مريان -  5

عثمان محمد محمود/  بملك االعتزاز( 3) - شوشه:  بجهة ، الماشيه وتجارة  

 تربية حظيرة عن 21101 برقم 25255412 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا زكى رمزى مريان -  6

  اطهونش سيد ابراهيم محمد/  بملك الزعفران شارع  سمالوط مركز بناحيةو كائن له الرئيسى المحل:  بجهة ، الماشيه وتجارة

المنيا 21101 برقم المنيا تجارى بسجل ومقيد بيطرية ادويه الغير لدى تصنيع و بيطرية ادويه بيع معرض  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اجهزة عدا افيم مياه وفالتر كهربائيه اجهزه غيار وقطع كهربائيه اجهزه تجارة  ،  شركة   وشريكته صابر لويس رضا شركة -  1

 غيار وقطع ائيهكهرب اجهزه تجارة عن ، 14342 برقم 25255421 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس  واالنترنت الكمبيوتر

 عبدالمنعم/بملك شاهين عزبه- الحطيم شارع 4:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزة عدا فيما مياه وفالتر كهربائيه اجهزه

 عبدالعزيز

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

  السجل شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   07104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالفتح حسن حمدى غاده   - 1

عنه لالستغناء2525 لسنه1524 رقم بتاشير عبدالعزيز ماهر محمد/بملك الخيل طوخ عزاقه عزبة الكائن الفرع شطب تم  

 تم  السجل شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   23022:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على عبدالنبى احمد   - 2

 بملك منبال.  مطاى مركز - المنيا بالعنوان والكائن 23022 رقم التجاري بالسجل والمقيد 1514 رقم بتاشير االخر الرئيسى شطب

عنه لالستغناء وذلك وحبوب اعالف ونشاطة على عبدالنبى/   

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  21114 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بولس مسعود شكرى نرمين -  1

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  21114 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بولس مسعود شكرى نرمين -  2

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  25117 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد فتحى احمد -  3

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  23022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على عبدالنبى احمد -  4

جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  23022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على عبدالنبى احمد -  5

جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  14577 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسكندر اسحق سامى انطون -  6

جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  13527 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد خليفه حسانين نجوي -  7

جنيه  555505550، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  22022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قالده ميخائيل زكى سعدية -  8

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  21317 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم المهدى محمد مرفت -  9

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  12403 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كيرلس بشرى نبيل يعقوب -  10

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255427 ، تاريخ وفي  21224 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريدى عبدالحى محمد اشرف -  11

جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 21101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا زكى رمزى مريان -  1

 تربيه حظيرة ونشاطه عثمان محمد محمود/  بملك( 3)  قريه - شوشه وعنوانه فى الكائن اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

مواشى وتجارة  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 14337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالنادى محمد -  2

محمد مسلم ريدى/  بملك الدائرى خلف الثوره - ش الصفصافة ش ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 14337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد مصطفى بهاءالدين محمد -  3

محمد سيد كمال/بملك والمروه الصفا -ش-سمالوط بندر ،:   الـتأشير وصف   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 14345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد عبدالعزيز عيد -  4

متولى محمد عبدالعزيز/  بملك - العمودين نزله ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255417 تاريخ وفي 15752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسحق يوسف نسيم ماجد -  5

اسحق يوسف نسيم ماجد/  بملك الحواصلية منشأة ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 07104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالفتح حسن حمدى غاده/  د -  6

عنه لالستغناء عبدالعزيز ماهر محمد/بملك الخيل طوخ عزاقه عزبة الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 14341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف جورجى عبدالجليل ماجد -  7

وهبه بشاره تريزه/  بملك - طوه ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 23022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالنبى احمد -  8

على عبدالنبى/  بملك منبال ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 23022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالنبى احمد -  9

وحبوب اعالف ونشاطه) على عبدالنبى/  بملك منبال ،:   الـتأشير ) 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 23022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالنبى احمد -  10

على عبدالنبى/  بملك منبال ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 23022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالنبى احمد -  11

بقاله ونشاطه) على عبدالنبى/  بملك منبال ،:   الـتأشير ) 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 23022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالنبى احمد -  12

 وحبوب الفاع ونشاطه على عبدالنبى/  بملك منبال.  مطاى مركز - المنيا بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

عنه لالستغناء وذلك  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255427 تاريخ وفي 12142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواليمين حليم منير سمير -  13

محرم عبداهلل حسن ربيع/ بملك-دلقام اهلل فرج عزبة-دلقام ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255427 تاريخ وفي 14314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنور معوض بولس معوض -  14

عبدالنور معوض بولس معوض/بملك -1قريه ،:   الـتأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 23022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالنبى احمد -  1

بقاله بجعله النشاط تعديل   

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 23022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالنبى احمد -  2

وحبوب اعالف بجعله النشاط تعديل   

 وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 07514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد مختار محمد -  3

ألى نصف بلدى مخبز) بجعله النشاط تعديل:  التأشير ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

ــــــــــــــــــــــ      

 

،  الشركة نوع تعديل تم25255412 تاريخ وفي 14337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالنادى محمد -  1

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255412 تاريخ وفي 14337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد مصطفى بهاءالدين محمد -  2

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 14345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد عبدالعزيز عيد -  3

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 14341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف جورجى عبدالجليل ماجد -  4

خاص: التأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

عقودال      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 21252554 تاريخ وفي 07232    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه يوحنا انسوفيرس بهاء شركة -  1

  سلطان تقسيم 452/377 رقم- النيل كورنيش- النيل برج االدارى الرابع الدور( 10)شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

ميخائيل سامى نسرين/بملك   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 07232    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه يوحنا انسوفيرس بهاء شركة -  2

  سلطان تقسيم 452/377 رقم- النيل كورنيش- النيل برج االدارى الرابع الدور( 10)شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

ميخائيل سامى نسرين/بملك   

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

07132   برقم    25255412:  تاريخ ، 1542  2525/4/7-ج  سيد محمد احمد -  1  

37705   برقم    25255413:  تاريخ ، 1547  2557/15/14-ج  محمد طه صابر -  2  

37705   برقم    25255413:  تاريخ ، 1547  2514/15/14-ج  محمد طه صابر -  3  

37705   برقم    25255413:  تاريخ ، 1505  2517/15/14-ج  محمد طه صابر -  4  

22547   برقم    25255413:  تاريخ ، 1542  2517/11/4-ج  على عبدالرحمن فايز اسامه -  5  

04100   برقم    25255413:  تاريخ ، 1540  2517/12/27-ج  حسين هارون سحر -  6  

22102   برقم    25255413:  تاريخ ، 1541  2525/4/22-ج  عزيز الباب فتح حسن اكيده -  7  

24573   برقم    25255414:  تاريخ ، 1501  1772/11/2-ج  عبدالباسط احمد محمد -  8  

24573   برقم    25255414:  تاريخ ، 1502  2551/11/2-ج  عبدالباسط احمد محمد -  9  

24573   برقم    25255414:  تاريخ ، 1503  2552/11/2-ج  عبدالباسط احمد محمد -  10  

24573   برقم    25255414:  تاريخ ، 1504  2511/11/2-ج  عبدالباسط احمد محمد -  11  

24573   برقم    25255414:  تاريخ ، 1500  2512/11/2-ج  عبدالباسط احمد محمد -  12  

07104   برقم    25255421:  تاريخ ، 1523  2517/12/14-ج  ابوالفتح حسن حمدى غاده -  13  

20173   برقم    25255422:  تاريخ ، 1512  2517/12/1-ج  مينا ملك عزيز سمير -  14  

23022   برقم    25255422:  تاريخ ، 1520  2512/15/22-ج  محمد على عبدالنبى احمد -  15  

04170   برقم    25255422:  تاريخ ، 1527  2525/1/11-ج  يوسف أحمد عبدالمنعم عادل/ د -  16  

23022   برقم    25255422:  تاريخ ، 1522  2511/0/7-ج  محمد على عبدالنبى احمد -  17  

23112   برقم    25255421:  تاريخ ، 1573  2512/7/1-ج  محمد ابوبكر خرشى نعمات -  18  

07074   برقم    25255421:  تاريخ ، 1511  2517/7/7-ج  اسحق المسيح عبد القس مكرم -  19  

07514   برقم    25255421:  تاريخ ، 1572  2525/2/27-ج  حسانين محمد مختار محمد -  20  

04172   برقم    25255421:  تاريخ ، 1571  2525/1/12-ج  عبدالناصر مصطفى عالء -  21  

04172   برقم    25255421:  تاريخ ، 1571  2525/1/12-ج  عبدالناصر مصطفى عالء -  22  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

04172   برقم    25255421:  تاريخ ، 1575  2510/1/12-ج  عبدالناصر مصطفى عالء -  23  

20747   برقم    25255427:  تاريخ ، 450  2517/2/25-ج  محمد حسن محمد السيد -  24  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

37134   برقم    25255450:  تاريخ ، 713  2525/1/11-ج  وشركاه عبدالرحمن محمود ابراهيم -  1  

37134   برقم    25255450:  تاريخ ، 713  2525/1/11-ج  شركاها و حسن ابراهيم غاليه شركه -  2  

37134   برقم    25255450:  تاريخ ، 713  2525/1/11-ج  وشركاه عبدالرحمن محمود ابراهيم -  3  

37134   برقم    25255450:  تاريخ ، 713  2525/1/11-ج  شركاها و حسن ابراهيم غاليه شركه -  4  

37134   برقم    25255450:  تاريخ ، 713  2525/1/11-ج  وشركاه عبدالرحمن محمود ابراهيم -  5  

37134   برقم    25255450:  تاريخ ، 713  2525/1/11-ج  شركاها و حسن ابراهيم غاليه شركه -  6  

07773   برقم    25255414:  تاريخ ، 1502  2525/52/21-ج  شريكها و عبدالسالم زغلول صباح شركة -  7  

07225   برقم    25255421:  تاريخ ، 1521  2510/0/27-ج  وشريكته عبود ابراهيم احمد شركة -  8  

22243   برقم    25255421:  تاريخ ، 1522  2525/2/10-ج  شريكه و حنا شفيق صبحي فادى شركة -  9  

04211   برقم    25255422:  تاريخ ، 1151  2525/2/7-ج  وشركاه حنا نصيف جون شركة -  10  

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

    ــــــــــــــــــــــ  


