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عن توريد مواد  17511برقم  25255223، قيد فى  055550555احمد السيد حسن السيد الكنزي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

05مجاورة  12عمارة  2مدخل ب مربع  13تعبئة وتغليف وتوريدات عمومية ، بجهة : شقه   

عن مقاوالت  17543برقم  25255213، قيد فى  5515555505، تاجر فرد ، رأس ماله ،    MMC محمد ملحة للمقاوالت -  2

44الدور االول علوي الزهور سنتر المجاورة  110عامة واستثمار عقاري ، بجهة : وحدة   

، قيد فى  155550555مكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات احمد فتحي احمد عبد الحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

10مجاورة  2مدخل  35عمارة  12كتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات ، بجهة : شقة عن م 17521برقم  25255215  

 17500برقم  25255211، قيد فى  055550555عيسي للمقاوالت العامة والتوريدات العمومية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

مشروع  042وتوريد العمالة ( ، بجهة : محل رقم عن مقاوالت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت 

21الجوهرة مول قطعة   MC2 

، قيد فى  155550555مكتب رحالت داخلية ونقل عمال محمد كمال اسماعيل اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

12الحى  - 3ة منطق -قطاع ك  - 435عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال ، بجهة : قطعة  17575برقم  25255212  

عن توريد  17525برقم  25255224، قيد فى  155550555مريم حسن عبدالله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

42/ وحدة  2/ قطاع أ / منطقه  14المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمنظفات ، بجهة : الحي   

عن مكتب  17531برقم  25255215، قيد فى  1055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو محمد عبدالعزيز سالم  ،  -  7

( الدور  110م ) للتوكيالت التجارية والتوريدات العامة ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : العقار رق

بمشروع الزهور سنتر سوق المجاورة -االول علوي   ( 44 ) 

 25255224، قيد فى  05550555ب رحالت داخليه ونقل عمال اماني علي عبدالرؤف توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكت -  8

10شقه  114عماره  14عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال ، بجهة : الحي  17524برقم   

عن  17513برقم  25255254، قيد فى  525555055العراقي للمقاوالت والتوريدات العمومية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

الحي العاشر 317ق  1مقاوالت وتوريدات عمومية ) ماعدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : قطاع   

عن  17511برقم  25255214، قيد فى  255550555عالء سيد احمد ابو الفتوح سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

35مجاورة  - 1عمارة  - 4ات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العماله ( ، بجهة : شقه توريد  

 17542برقم  25255217، قيد فى  155550555احمد عبدالبديع عبدالقادر السيد احمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

مربع - 13عن بقالة ، بجهة : كشك بالمجاورة   A 

عن  17151برقم  25255235، قيد فى  055550555عبدالقادر علي عبدالكريم علي يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

سنتر  127توريدات عموميه ومستلزمات مصانع ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : مكتب رقم 

( 44الزهور ) مجاورة   

عبد العظيم عبد السالم ابو النيل لنقل عمال الشركات والرحالت الداخلية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب امام  -  13

مجاورة  202عن مكتب نقل عمال الشركات والرحالت الداخلية ، بجهة : ق  17512برقم  25255250، قيد فى  055550555

24 

عن تسويق عقاري  17520برقم  25255220، قيد فى  05550555 جمال عيد محمد عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  14

جنوب الحي العاشر - 152عمارة  - 4، بجهة : شقه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  17521برقم  25255220، قيد فى  1555550555محمد صالح محمد عيسى عايش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

ملك عبدالحليم فهمى رياض -قرية السالم  -توكيالت تجارية ، بجهة : عزبة االعصر   

عن  17521برقم  55220252، قيد فى  1555550555محمد صالح محمد عيسى عايش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

02مجاورة  - 1شقة  -دور ارضي  - 44توكيالت تجارية ، بجهة : فيال   

عن تصنيع  17544برقم  25255235، قيد فى  1555550555اميمه حسينى عبدالعظيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

مجمع ب بالمجمعات الصغيرة والمتوسطه  12لصناعيه رقم منتجات بالستيك بكافه انواعها وتجميع اجهزة تكييف ، بجهة : الورشه ا

 بالمنطقه الجنوبيه

، قيد  155550555مكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات والء محمدي صالح حسن الشافعي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

15الحي  213ع ب قطعة قطا 3عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات ، بجهة : محل  17527برقم  25255215فى   

عن تجارة كنافة  17571برقم  25255212، قيد فى  105550555السروجي للكنافة والقطايف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

الزهور مؤقت - 44/ ارضي مجاورة  1 - 4وقطايف ، بجهة : محل   

عن كوافير  17510برقم  25255223، قيد فى  055550555بيوتي سنتر منه الله مجدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

7المجاورة  113حريمي ، بجهة : وحدة بالعقار رقم   

عن لف  17541برقم  25255227، قيد فى  155550555باسم عبدالفتاح رمضان الشنوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

ورسنتر الزه - 44مجاورة  - 25المحركات الكهربائية ، بجهة : محل رقم   

عن توريدات  17572برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد مصباح محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

االردنية - 1مرحلة  -القدس مول  - 47عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : وحدة   

عن تجارة  17513برقم  25255223، قيد فى  105550555فرد ، رأس ماله ،  السيد علي صالح علي يوسف  ، تاجر  -  23

االردنية 2المشروع االستثماري  3رولمان بلي والسيور وقطع الغيار ، بجهة : عمارة رقم   

عن نقل عمال  17155برقم  25255235، قيد فى  355550555احمد محمود محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

الحى  - 11عمارة  - 1مار عقاري وتوريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : شقة واسث

15 

عن توريد  17532برقم  25255211، قيد فى  155550555نجوي طلعت مصطفي عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 - 223قطعه  ات العمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة :الزيوت والشحومات والفالتر والتوريد

) بدروم ( 42مجاورة   

، قيد  155550555مكتب نقل عمال الشركات والرحالت الداخلية السيد عبد الجواد صالح صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

03مجاورة  4مدخل ب عمارة  7عمال الشركات والرحالت الداخلية ، بجهة : شقة عن مكتب نقل  17541برقم  25255217فى   

عن سوبر  17514برقم  25255224، قيد فى  205550555محمد عبدالله منصور احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

14الحي  - 32عماره  - 7ماركت وتجارة المواد الغذائية ، بجهة : شقه   

عن  17522برقم  25255227، قيد فى  055550555البهى المرسى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابرهيم جمال -  28

ملك / جمال البهى المرسى عبدالهادى -مصنع اضافات ومكمالت غذائية ، بجهة : كفر المندره   

عن  17522برقم  25255227يد فى ، ق 055550555ابرهيم جمال البهى المرسى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

7جنوب غرب أ - 0قطعه رقم  -مصنع اضافات ومكمالت غذائية ، بجهة : الدور الثانى علوى   
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عن توريدات  17531برقم  25255212، قيد فى  055550555محمد صالح طه عثمان جميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 - 11عمارة  - 30يما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : شقة عمومية وصيانة وتأجير المعدات الثقيلة ) ف

 الحى الرابع عشر

عن مخبز بلدي ،  17501برقم  25255211، قيد فى  155550555زينب محمد محمود علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

20سوق مجاورة  3بجهة : محل رقم   

عن توريدات  17544برقم  25255221، قيد فى  055550555باح هيكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالناصر مص -  32

مجاورة  -الدور األرضي  324عامة ومستلزمات مصانع ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : قطعه 

10الحي  - 41  

عن خراطة  17523برقم  25255215، قيد فى  055550555ماله ،   كريم عاطف صفوت رياض  ، تاجر فرد ، رأس -  33

عنبر ب بالدور االرضي مجمع كينج منطقة 3وتصنيع تروس ، بجهة : وحدة رقم   VIF B1 

، قيد  205550555مكتب نقل ورحالت ونقل عمال الشركات احمد رمضان صديق عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 1سنتر االسراء والمعراج محل رقم  32عن مكتب نقل ورحالت ونقل عمال الشركات ، بجهة : مج  17152قم بر 25255231فى 

 قسم ثان

عن  17544برقم  25255217، قيد فى  255550555طاهر طلعت علي محمد ابوسيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

125رقم عقار  - 43توريد مواد تعبئة وتغليف ، بجهة : مجاورة   

عن مطعم وكافتيريا  17573برقم  25255212، قيد فى  155550555ايهاب سعيد محمد شديد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

14/ د /الحي  33سوق تجاري  4، بجهة : محل رقم   

عن تجارة  54317برقم  25255227، قيد فى  205550555فتوح نسيم عطيه جمال الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

صيدناوى - 3مجاورة  - 1اسماك ، بجهة : محل   

عن تصنيع وتوريد  4532برقم  25255223، قيد فى  10555550555هاني امين احمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 D15 قطعة رقم B2 المنتجات المعدنية والكهربائية ، بجهة : المنطقة الصناعية

، قيد فى  155550555ية ونقل عمال نرمين اسطفانوس حنا اسطفانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب رحالت داخل -  39

44سنتر الزهور مجاورة  127عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال ، بجهة : محل  17524برقم  25255215  

عن تصنيع وتوريد  4532برقم  32525522، قيد فى  10555550555هاني امين احمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

23المنتجات المعدنية والكهربائية ، بجهة : سنتر الدوحة وحدة   

عن توريد  17530برقم  25255211، قيد فى  125550555محمود لطفي سالم مرسي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

الحي العاشر 471الوجبات الجاهزة ، بجهة : قطاع ب قطعة   

عن محل  17534برقم  25255212، قيد فى  255550555د احمد متولى متولى قنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السي -  42

04سنتر مجاورة  - 12مالبس ، بجهة : محل رقم   

عن مالبس جاهزة )  17505برقم  25255217، قيد فى  055550555مى رضا محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

الشروق سنتر -علوى  40مجاورة  - 24مالبس العسكرية ( ، بجهة : محل رقم فيما عدا ال  

عن تعبئة وتجارة  17512برقم  25255214، قيد فى  255550555رجب فتحي علي محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

72سنتر الصفا مجاورة  24المنظفات ، بجهة : محل   

عن توريدات  17517برقم  25255250، قيد فى  1555550555احمد ابراهيم حسين علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

21مجاورة  15قطعه  1عمومية وتجارة زيت السيارات ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : شقه   
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عن تجارة  17540برقم  25255221، قيد فى  355550555ر فرد ، رأس ماله ،  محمد صابر عبدالعزيز محمد  ، تاج -  46

13مجاورة  - 173قطعه  -الدور االرضي  2دواجن مجمدة ، بجهة : محل   

عن سوبر ماركت  17510برقم  25255250، قيد فى  155550555ايهاب عبده عطيه عريان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

00مجاورة  1رة عما 2، بجهة : محل   

، قيد  155550555مكتب رحالت داخلية ونقل عمال الشركات عثمان عبد الكريم محمود طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

43مجاورة  14عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال الشركات ، بجهة : الدور االرضي قطعة  17522برقم  25255215فى   

عن تجارة  17534برقم  25255211، قيد فى  215550555يني  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محرم حماده محرم الشرب -  49

اول الحي العاشر 1051وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية والخضروات بالتجزئة ، بجهة : قطعة   

، قيد فى  555.15555مكتب رحالت داخليه ونقل عمال ابتهال رمضان احمد علي خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

ب / الحي العاشر 272عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال ، بجهة : قطعه  17502برقم  25255211  

عن توريدات  17542برقم  25255227، قيد فى  055550555عبدالرحمن محمد نجيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

رن مول / االردنية/ الصفا مود 22كهربائية ومستلزمات مصانع ، بجهة : محل رقم   

عن مقاوالت  17520برقم  25255215، قيد فى  1555550555بشري خلف رزق يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

15الحي  12عمارة  1عامة وتوريدات عامة ) ماعدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : شقة   

عن توريد وتجارة  17524برقم  25255215، قيد فى  305550555، رأس ماله ،   عوض علي عباس عطيه  ، تاجر فرد -  53

ارض اسواق الجملة مرحلة ج االردنية 01االدوات الكهربائية ، بجهة : محل رقم   

عن تصنيع  15241برقم  25255211، قيد فى  1155550555عمر عبد الله اسماعيل علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

3نموذج ج بالمنطقة الجنوبية مجمع  270السمنتي ، بجهة : قطعة رقم الطوب ا  

عن تصنيع  15241برقم  25255211، قيد فى  1155550555عمر عبد الله اسماعيل علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

علي د اول علوي 12قطعة  12الطوب االسمنتي ، بجهة : مجاورة   

عن  17545برقم  25255212، قيد فى  155550555فى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاتن شحاته محمد انور مصط -  56

ارضي - 42قطعة  - 24توريدات عموميه ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : مجاورة   

عن توريدات  17540برقم  25521325، قيد فى  055550555شريف ابراهيم شحاته ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

الحي العاشر 47مبني  3عمومية ) ماعدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : وحدة   

عن تجهيز وتغليف  17503برقم  25255211، قيد فى  055550555تامر جميل زهدي  عفيفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

2مربع  10المجاورة  171ية ، بجهة : قطعه وجبات جاهزة وخدمات التغذ  

عن تجهيز وتغليف  17503برقم  25255211، قيد فى  055550555تامر جميل زهدي  عفيفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 وجبات جاهزة وخدمات التغذية ، بجهة : تلوانه بملك ايهاب جميل زهدي عفيفي

عن بيع قطع غيار  17522برقم  25255224، قيد فى  055550555رأس ماله ،  احمد محمد طه علي  ، تاجر فرد ،  -  60

4أسواق المدينه مرحله  23السيارات والمعدات اليابانيه ، بجهة : محل رقم   

عن مصنع  17524برقم  25255227، قيد فى  1555550555محمد محمود سامى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ملك / ماهر محمد عبدالرازق عبدالواحد -لصات بناتية ، بجهة : شارع الحرمين اضافات اعالف ومستخ  

عن مصنع  17524برقم  25255227، قيد فى  1555550555محمد محمود سامى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

7جنوب غرب أ - 0ة رقم بالقطع -اضافات اعالف ومستخلصات بناتية ، بجهة : الدور االرضي والميزانين واالول علوى   
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عن صيانة  17533برقم  25255211، قيد فى  755550555احمد علي محمد الحريري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

4االردنية مرحلة  41وتوريد ضواغط الهواء وقطع غيار ومستلزمات المصانع ، بجهة : الوحدة   

عن تصنيع  17541برقم  25255213، قيد فى  425550555،   عدلي زكي واصف سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  64

 مالبس جاهزة ، بجهة : بلقاس شارع محمود سامي البارودي بملك / شوقي كلسيموس عبدالمالك

عن تصنيع  17541برقم  25255213، قيد فى  425550555عدلي زكي واصف سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

منطقه 70لدور الثالث قطعه مالبس جاهزة ، بجهة : ا  C8 بملك / محمد شوقي محمد 

، قيد  055550555مكتب نقل عمال الشركات والرحالت الداخلية نشوي محفوظ عبدالمنعم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 1ور الثالث عمارة الد 352عن مكتب نقل عمال الشركات والرحالت الداخلية ، بجهة : وحدة رقم  17507برقم  25255211فى 

الحي الحادي عشر 12مجاورة   

عن توريدات  17511برقم  25255250، قيد فى  455550555خالد جالل احمد عبد اللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

217قطعة  17عامة ) ماعدا اجهزة الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : مجاورة   

عن مكتب  17570برقم  25255212، قيد فى  1555550555لعظيم التلباني  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امير صالح عبدا -  68

 -(  127قم ) للتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : العقار ر

مجاورةبمشروع الزهور سنتر سوق ال -الدور االول علوى   ( 44 ) 

عن مبيدات حشرية وادوات  17512برقم  25255224، قيد فى  05550555محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

72تجاري مشروع الصفا سنتر سوق المجاورة  2نظافه ، بجهة : الوحده رقم   

عن مبيدات حشرية وادوات  17512برقم  25522425، قيد فى  05550555محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

ش سيد لمين حماده 12نظافه ، بجهة :   

 25255213، قيد فى  155550555مكتب رحالت داخلية ونقل عمال سعاد اسماعيل احمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

14الحي  - 2قطاع ل  - 701عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال ، بجهة : الدور االرضي قطعه  17542برقم   

عن تجارة التكييفات  17544برقم  25255213، قيد فى  355550555كامل كامل محمد حمامة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

( شقه1( مربع )44( مجاورة )17وتوريدات عمومية ) ما عدا خدمات  الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة( ، بجهة : عمارة )  (4) 

عن تجارة  17517برقم  25255223، قيد فى  055550555احمد محمد حلمي السيد انور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

/ الحي العاشر 1523وتوريد االدوات الكهربائية ، بجهة : محل بالدور االرضي / قطعه   

عن  17521برقم  25255224، قيد فى  0555255555اسالم محمود سامي ابراهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

الدور االول علوي  40المقاوالت العامة والتوريدات ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : وحده 

األردنيه -بالمركز العالمي   

عن  17504برقم  25255211، قيد فى  055550555عمرو علي شحاته علي طرطور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

الحي  024توريدات عمومية ومهمات أمن صناعي ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : محل بالقطعه 

15الثاني مجاورة   

ن سوبر ع 17514برقم  25255223، قيد فى  105550555محمد عبدالغني احمد عبدالغني  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

33مجاورة  - 344ماركت ، بجهة : محل بالدور االرضي قطعه   

عن توريد  17532برقم  25255212، قيد فى  205550555امجد سامى عزيز صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

مركز الشرق -عمارة ب  - 3مستلزمات المصانع ، بجهة : مكتب   
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لمصانع عبدالحميد حسن عبدالله على البقري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب نقل ورحالت داخال ونقل عمال ا -  78

 - 32عن مكتب نقل ورحالت داخليا ونقل عمال المصانع ، بجهة : مجاورة  17537برقم  25255212، قيد فى  055550555

1شقة  - 45قطعة   

عن بيع  17512برقم  25255254يد فى ، ق 255550555خالد فتحي يوسف يوسف بحبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

7مجاورة  0وصيانة اجهزة الكترونية ، بجهة : الدور االرضي قطعة   

عن  17525برقم  25255257، قيد فى  155550555احمد صبحي درويش نجدي الوزيري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

( قطاع ) ج ( الحي 1424( قطعه )  2مكتبه ، بجهة : شقه )   ( 15 ) 

عن توريدات  17501برقم  25255211، قيد فى  055550555عاطف بهجات بهجات عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 - 2قطعة  - 2صناعية مغذية وتوريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : وحدة رقم 

الدور الثانى - 31المجاورة   

عن  17545برقم  25255227، قيد فى  055550555مد عبدالله احمد عبدالله الشنوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مح -  82

 -الالزمة  دعاية واعالن ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص

44مجاورة  - 13عمارة  - 4هة : مكتب ( ، بج 2525/52/15فى  0473موافقة امنية رقم   

عن  17545برقم  25255227، قيد فى  055550555محمد عبدالله احمد عبدالله الشنوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 -الالزمة  دعاية واعالن ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص

ملك / سماح احمد عبدالعزيز احمد -( ، بجهة : ش جمال عبدالناصر  2525/52/15فى  0473موافقة امنية رقم   

عن توريدات  17542برقم  25255221، قيد فى  155550555حسام الدين احمد السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

222العمالة ( ، بجهة : مول الجوهرة / وحدة رقم عامة ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد   

عن بقالة تموينية ،  17535برقم  25255215، قيد فى  05550555سوسن محمود محمد حمودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

44مجاورة  - 1عمارة   - 3بجهة : محل رقم   

برقم  25255223، قيد فى  155550555، رأس ماله ،   مكتب رحالت ونقل عمال نبيلة فايز بقطر راغب  ، تاجر فرد -  86

04مجاورة  41ج عمارة  13عن مكتب رحالت ونقل عمال ، بجهة : شقة  17574  

 25255257، قيد فى  05550555مكتب رحالت داخلية ونقل عمال سامية سمير ابراهيم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

ب 3شقه  14عمارة  77ة ونقل عمال ، بجهة : مجاورة عن مكتب رحالت داخلي 17514برقم   

عن  17522برقم  25255254، قيد فى  1555550555ابراهيم محمد محمد سليمان ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

سى مرحله ثانيهمركز المدينه الرئي 3الثانى علوى القطعه  210تركيب انظمه تكنولوجيه وكاميرات المراقبه ، بجهة : محل رقم   

عن تصنيع  17502برقم  25255211، قيد فى  1555550555أسامة عبدالعزيز سليمان حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

7جنوب غرب أ -المنطقه الصناعية  100وصيانة مكابس ومعدات ماكينات تعبئة وتغليف وتجميع الماكينات ، بجهة :   

عن تصنيع  17502برقم  25255211، قيد فى  1555550555سين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  أسامة عبدالعزيز سليمان ح -  90

جمالون تجاري المرج -شارع مؤسسة الزكاة  2وصيانة مكابس ومعدات ماكينات تعبئة وتغليف وتجميع الماكينات ، بجهة :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  
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انيكية ـ مروان عبد اللطيف احمد وايمن محمد توفيق   شركة  ،  استشارات هندسية _ انظمة انذار واطفاء ـ تركيبات كهروميك -  1

برقم  25255212،قيدت فى  1555550555توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة (  ،رأس مالها   

تر _ انظمة انذار واطفاء ـ تركيبات كهروميكانيكية ـ توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيو ، عن استشارات هندسية 17572

الدور االرضي 1مكتب  14قطعة  12واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : مجاورة   

،قيدت فى  505552555محمد احمد بيومي وشريكة   شركة  ،  هو القيام باعمال تجارة الحدايد والبويات   ،رأس مالها    -  2

بالمركز التجاري االداري  - 12/1، عن هو القيام باعمال تجارة الحدايد والبويات ، بجهة : المحل رقم  17514برقم  25255254

22قطعة رقم  -بالشركة العربية للتجارة والمقاوالت   (mc2) - مركز المدينة الرئيسي 

برقم  25255212،قيدت فى  205550555لة تموينية  ،رأس مالها   اكمل الشحات محمد عبده وشريكه   شركة  ،  بقا -  3

34مجاورة  14بالعمارة رقم  1، عن بقالة تموينية ، بجهة : المحل رقم  17574  

وتر حسين عثمان احمد محمد نافع وشريكته   شركة  ،  توريدات عمومية وتجارة االدوات الصحية فيما عدا خدمات الكمبي -  4

، عن توريدات عمومية وتجارة  17547برقم  25255217،قيدت فى  1555550555يد العمالة  ،رأس مالها   واالنترنت وتور

44مج  - 13عمارة  - 4االدوات الصحية فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ، بجهة : شقة   

انع االالت واالمن الصناعى ومستلزماته ومستلزمات المصاحمد محمد جوده وشريكه   شركة  ،  التوريدات العمومية والعدد و -  5

، عن  17577برقم  25255212،قيدت فى  055550555) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة (   ،رأس مالها   

نترنت ات الكمبيوتر واالالتوريدات العمومية والعدد واالالت واالمن الصناعى ومستلزماته ومستلزمات المصانع ) فيما عدا خدم

الحى -(  10مجاورة )  -(  111عمارة رقم )  -(  3وتوريد العمالة ( ، بجهة : شقة رقم )   ( 11 ) 

ع شركة / محمد امين محمد حسن خليفه وشريكه   شركة  ،  توريدات عمومية وتجارة خامات بالستيك ومستلزمات مصان -  6

برقم  25255214،قيدت فى  125550555النترنت وتوريد العمالة (  ،رأس مالها   وقطع غيار ) ماعدا خدمات الكمبيوتر وا

نت ، عن توريدات عمومية وتجارة خامات بالستيك ومستلزمات مصانع وقطع غيار ) ماعدا خدمات الكمبيوتر واالنتر 17515

44/ مجاورة  112وتوريد العمالة ( ، بجهة : مكتب بالدور االول علوي رقم   

 7من المجموعه  37والفقرة  14فى صابر عبدالهادى وشريكه   شركة  ،  االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه مصط -  7

ات مواد وتصنيع خيوط غزل واقمشه منسوجه وغير منسوجه وتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات المنزليه المتنوعه وصناع

برقم  25255254،قيدت فى  25555550555منتجات البان  ،رأس مالها   غذائيه وفرز وتجهيز ونعبئه خضار وفاكهه وبقوليات و

وتصنيع خيوط غزل واقمشه منسوجه  7من المجموعه  37والفقرة  14، عن االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  17521

خضار  وتجهيز ونعبئه وغير منسوجه وتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات المنزليه المتنوعه وصناعات مواد غذائيه وفرز

اسواق المرحله الرابعه االردنيه 40وفاكهه وبقوليات ومنتجات البان ، بجهة : الوحدة رقم   

 7من المجموعه  37والفقرة  14مصطفى صابر عبدالهادى وشريكه   شركة  ،  االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  -  8

ات مواد وتصنيع خيوط غزل واقمشه منسوجه وغير منسوجه وتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات المنزليه المتنوعه وصناع

برقم  25255254،قيدت فى  25555550555قوليات ومنتجات البان  ،رأس مالها   غذائيه وفرز وتجهيز ونعبئه خضار وفاكهه وب

وتصنيع خيوط غزل واقمشه منسوجه  7من المجموعه  37والفقرة  14، عن االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  17521

خضار  ئيه وفرز وتجهيز ونعبئهوغير منسوجه وتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات المنزليه المتنوعه وصناعات مواد غذا

مليون  م( المنطقه الصناعيه7المنطقه الجنوبيه ) 43وفاكهه وبقوليات ومنتجات البان ، بجهة : قطعه   

ت ش / عبد الرحمن السيد محمد السيد وشريكه   شركة  ،  حفر ليزر وتوريد وتجارة مستلزمات المصانع ) ما عدا خدما -  9

، عن حفر ليزر وتوريد  17571برقم  25255212،قيدت فى  055550555د العمالة (  ،رأس مالها   الكمبيوتر واالنترنت وتوري

 00مجاورة رقم  4عمارة  2وتجارة مستلزمات المصانع ) ما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة : شقة 

1مدخل   

ا عدا خدمات ريد مستلزمات المصانع والشركات والمنتجات الخشبية ) فيممجدي يحي وشريكه احمد عبدالحميد   شركة  ،  تو -  10

، عن توريد  17527برقم  25255220،قيدت فى  1555550555الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة (   ،رأس مالها   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 433وحدة  العمالة ( ، بجهة :مستلزمات المصانع والشركات والمنتجات الخشبية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد 

 mc3 32 المركز العالمي التجاري

انع خيري خيري احمد وشركاه   شركة  ،  توريدات كهربائية وميكانيكية واعمال هندسية وقطع غيار ومستلزمات المص -  11

،  17523برقم  25522425،قيدت فى  15555550555وصيانة وتركيبات االالت والمعدات والمقاوالت العامة    ،رأس مالها   

ات والمقاوالت عن توريدات كهربائية وميكانيكية واعمال هندسية وقطع غيار ومستلزمات المصانع وصيانة وتركيبات االالت والمعد

31عمارة د مركز المروه المقامه علي قطعة االرض رقم  4العامة ، بجهة : وحدة رقم   MC3  بمركز المدينة 

ت براهيم وشريكه   شركة  ،  مقاوالت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر واالنترنمحمد ابراهيم عمر ا -  12

، عن مقاوالت عامة وتوريدات عمومية )  17504برقم  25255211،قيدت فى  2055550555وتوريد العمالة (  ،رأس مالها   

االردنية - 2555مجمع سينكو  - 12: الوحدة رقم  فيما عدا اجهزة الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ، بجهة  

برقم  25255221،قيدت فى  1555550555احمد محمد بدوى وشريكه   شركة  ،  صناعات غذائية   ،رأس مالها    -  13

مجمع الكينج -الدور االرضي  -) ب (  2، عن صناعات غذائية ، بجهة : وحدة رقم  17541  

تر وشريكه   شركة  ،  لف محركات كهربائية وتوريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوايهاب المرسي صبحى بدر  -  14

، عن لف محركات كهربائية  17547برقم  25255221،قيدت فى  055550555واالنترنت وتوريد العمالة (  ،رأس مالها   

مجمع الصناعات الصغيرة -أ 0بجهة : وتوريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتوريد العمالة ( ،   c1 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    25255257، وفى تاريخ    30134راضى حسن محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 محو القيد

تم محو/شطب السجل  تم    25255212، وفى تاريخ    4402محروس السيد احمد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 محو القيد

تم محو/شطب السجل  تم    25255217خ ، وفى تاري   14131محمد ثروت محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 محو السجل

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    15042نرمين داوود جرجس ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

تم محو السجل   

تم محو/شطب السجل  تم محو    25255212، وفى تاريخ    1451سعيد السيد على حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 القيد

   25255220، وفى تاريخ    11411مكتب امينة محمد على محمد للرحالت ونقل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 تم محو/شطب السجل  تم محو القيد
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب    25255231فى تاريخ ، و   2121عادل رمضان عبد الموجود عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 السجل  تم محو القيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25255254وفي تاريخ ،   13212مكتب ساميه عبدالعزيز محمد الماحى للرحالت ونقل العمال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  0555550555ف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال , وص    

تم تعديل رأس المال ,   25255257وفي تاريخ ،   15242مبدى لتجارة وتوزيع المواد الغذائيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255257وفي تاريخ ،   15242توزيع وتوريد المواد الغذائية  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم مبدى ل -  3

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   10411سعيد حسن قرنى وهبه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  3555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل رأس المال , وصف تم تعدي  25255213وفي تاريخ ،   17535سوسن محمود محمد حمودة  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  205550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255217وفي تاريخ ،   10201عماد عبدالصمد محمد ايوب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   15710يع مختار صميده شناوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم رب -  7

جنيه  15555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

المال , وصف التأشير:  تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ ،   1451سعيد السيد على حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  1055550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   25255212وفي تاريخ ،   1451سعيد السيد على حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  1055550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

تم تعديل رأس المال , وصف   25255214وفي تاريخ ،   13721محمد السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  حنان شعبان -  10

جنيه  105550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ال , وصف تم تعديل رأس الم  25255214وفي تاريخ ،   10272حسني السيد اليماني شاهين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255223وفي تاريخ ،   10441هشام صبحي عبد الرحمن مكرم الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  15555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   15314يمن حسين محمود محمد قنديل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ا -  13

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال ,   52202525وفي تاريخ ،   7277احمد عبد العزيز محمد السيد عاصى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  10555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   2221جابر عبد الفتاح احمد الجزار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  0555155555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   17534السيد احمد متولى متولى قنديل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  455550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255227،  وفي تاريخ  1101يحيى احمد باشا احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  3555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255221وفي تاريخ ،   15322ثروت محمد اسماعيل موسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  55505554055وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255235وفي تاريخ ،   15204الغبارى للبالستيك والتوريدات العمومية  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  35555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   10402ه برقم احمد محمد سمبو احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيد -  20

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25255254وفي تاريخ  13212د ،  سبق قيده برقم    مكتب ساميه عبدالعزيز محمد الماحى للرحالت ونقل العمال ، تاجر فر -  1

/ المجاورة الثانية 1/ مربع  22تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، فيال رقم    

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  17513العراقي للمقاوالت والتوريدات العمومية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

الحي العاشر 317ق  1، قطاع    وصف الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  17512خالد فتحي يوسف يوسف بحبح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

7مجاورة  0الـتأشير:   ، الدور االرضي قطعة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  17510ايهاب عبده عطيه عريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

00مجاورة  1عمارة  2الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  17517احمد ابراهيم حسين علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

21مجاورة  15قطعه  1الـتأشير:   ، شقه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  17511،  سبق قيده برقم     خالد جالل احمد عبد اللطيف ، تاجر فرد -  6

217قطعة  17الـتأشير:   ، مجاورة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  13441مركز الجوهرى للزيوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

24سوق تجاري مجاورة  3الـتأشير:   ، محل    
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  13441الجوهرى للزيوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مركز -  8

35مجاورة  711الـتأشير:   ، محل بالعقار   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  13441شاكر عبدالفتاح الجوهري عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

35مجاورة  711وصف الـتأشير:   ، محل بالعقار   

وان , وصف تم تعديل العن 25255250وفي تاريخ  4412ثروت عصام عبدالعظيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

  الـتأشير:   ، طوخ طنبشا بملك / عادل عبدالفتاح السيد احمد المزين

 17512رقم    مكتب امام عبد العظيم عبد السالم ابو النيل لنقل عمال الشركات والرحالت الداخلية ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  11

24مجاورة  220تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ق  25255250وفي تاريخ   

تم تعديل العنوان , وصف  25255257وفي تاريخ  1051تامر محمد مهدى عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

11حرف ب الدور الثالث مول دار مصر مجاورة  250الـتأشير:   ، محل    

وفي تاريخ  17514سبق قيده برقم     مكتب رحالت داخلية ونقل عمال سامية سمير ابراهيم صالح ، تاجر فرد ،  -  13

ب 3شقه  14عمارة  77تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مجاورة  25255257   

تم تعديل العنوان ,  25255257وفي تاريخ  17525احمد صبحي درويش نجدي الوزيري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

( قطاع ) ج ( الحي 4142( قطعه )  2وصف الـتأشير:   ، شقه )   ( 15 )   

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  17522ابراهيم محمد محمد سليمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

مركز المدينه الرئيسى مرحله ثانيه 3الثانى علوى القطعه  210وصف الـتأشير:   ، محل رقم   

وفي تاريخ  17524عمال نرمين اسطفانوس حنا اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مكتب رحالت داخلية ونقل  -  16

44سنتر الزهور مجاورة  127تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل  25255215  

ان , وصف تم تعديل العنو 25255215وفي تاريخ  7127على ابراهيم على عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

مجمع الزهراء العاشر 411الـتأشير:   ، ورشة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  17535سوسن محمود محمد حمودة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

44مجاورة  - 1عمارة   - 3الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  17531قيده برقم    عمرو محمد عبدالعزيز سالم ، تاجر فرد ،  سبق  -  19

بمشروع الزهور سنتر سوق المجاورة -( الدور االول علوي  110الـتأشير:   ، العقار رقم )   ( 44 )  

ف تم تعديل العنوان , وص 25255215وفي تاريخ  17523كريم عاطف صفوت رياض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

عنبر ب بالدور االرضي مجمع كينج منطقة 3الـتأشير:   ، وحدة رقم   VIF B1 

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  17520بشري خلف رزق يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

15الحي  12عمارة  1الـتأشير:   ، شقة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  1412سبق قيده برقم    محمود حسن عبده عبدالرحمن ، تاجر فرد ،   -  22

االردنية 0محل رقم  2الـتأشير:   ، المصرية سنتر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  17524عوض علي عباس عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

مرحلة ج االردنية ارض اسواق الجملة 01الـتأشير:   ، محل رقم   

وفي  17527مكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات والء محمدي صالح حسن الشافعي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

15الحي  213قطاع ب قطعة  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل  25255215تاريخ   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي  17522عبد الكريم محمود طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مكتب رحالت داخلية ونقل عمال الشركات عثمان -  25

43مجاورة  14تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي قطعة  25255215تاريخ   

ريخ وفي تا 17521مكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات احمد فتحي احمد عبد الحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

10مجاورة  2مدخل  35عمارة  12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255215  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17533احمد علي محمد الحريري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

4االردنية مرحلة  41الـتأشير:   ، الوحدة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  15241على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عمر عبدالله اسماعيل -  28

3نموذج ج بالمنطقة الجنوبية مجمع  270الـتأشير:   ، قطعة   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  17532نجوي طلعت مصطفي عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

) بدروم ( 42مجاورة  - 223شير:   ، قطعه وصف الـتأ   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  15241عمر عبد الله اسماعيل علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

3نموذج ج بالمنطقة الجنوبية مجمع  270الـتأشير:   ، قطعة رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  15241سبق قيده برقم    عمر عبد الله اسماعيل علي ، تاجر فرد ،   -  31

علي د اول علوي 12قطعة  12الـتأشير:   ، مجاورة    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  0703محمد عبدالمنعم محمود احمدعامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

ركز الحي االولب / م 0وصف الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17534محرم حماده محرم الشربيني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

اول الحي العاشر 1051الـتأشير:   ، قطعة   

تم تعديل العنوان ,  12525521وفي تاريخ  0703محمد عبدالمنعم محمود احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

ب / مركز الحي االول 0وصف الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17530محمود لطفي سالم مرسي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

الحي العاشر 471الـتأشير:   ، قطاع ب قطعة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  17531اجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد صالح طه عثمان جميل ، ت -  36

الحى الرابع عشر - 11عمارة  - 30الـتأشير:   ، شقة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  17532امجد سامى عزيز صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

مركز الشرق -مارة ب ع - 3الـتأشير:   ، مكتب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  17534السيد احمد متولى متولى قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

04سنتر مجاورة  - 12الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  17545فاتن شحاته محمد انور مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

ارضي - 42قطعة  - 24وصف الـتأشير:   ، مجاورة   

 17537قم    رمكتب نقل ورحالت داخال ونقل عمال المصانع عبدالحميد حسن عبدالله على البقري ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  40

1شقة  - 45قطعة  - 32تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مجاورة  25255212وفي تاريخ    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  17544كامل كامل محمد حمامة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

( شقه1( مربع )44( مجاورة )17الـتأشير:   ، عمارة )  (4) 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  17541عدلي زكي واصف سالمة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

منطقه 70الـتأشير:   ، الدور الثالث قطعه   C8 بملك / محمد شوقي محمد 

م تعديل العنوان , وصف ت 25255213وفي تاريخ  17541عدلي زكي واصف سالمة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

  الـتأشير:   ، بلقاس شارع محمود سامي البارودي بملك / شوقي كلسيموس عبدالمالك

وفي تاريخ  17542مكتب رحالت داخلية ونقل عمال سعاد اسماعيل احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

14الحي  - 2قطاع ل  - 170رضي قطعه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور اال 25255213  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  13721حنان شعبان محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

ب/ الدور االرضي 17/ محل رقم 3/ هايدي سنتر 04الـتأشير:   ، مجاورة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  17540بق قيده برقم    شريف ابراهيم شحاته ابراهيم ، تاجر فرد ،  س -  46

الحي العاشر 47مبني  3الـتأشير:   ، وحدة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  17543، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     MMC محمد ملحة للمقاوالت -  47

44زهور سنتر المجاورة الدور االول علوي ال 110الـتأشير:   ، وحدة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  13721حنان شعبان محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

ب / الدور االرضي 17/ محل رقم  3/ هايدي سنتر  04الـتأشير:   ، مجاورة   

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  7410قيده برقم     رضا عبدالله البسطويسي ابو المعاطي ، تاجر فرد ،  سبق -  49

  F20 رقم B2 وصف الـتأشير:   ، المنطقه الصناعية

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  17544طاهر طلعت علي محمد ابوسيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

251عقار رقم  - 43وصف الـتأشير:   ، مجاورة    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255217وفي تاريخ  1721وليد منصور احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

القدس مول مرحلة 2، محل رقم     mc3  48  1 

وصف الـتأشير:  تم تعديل العنوان , 25255217وفي تاريخ  17505مى رضا محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

الشروق سنتر -علوى  40مجاورة  - 24، محل رقم     

وفي  17541مكتب نقل عمال الشركات والرحالت الداخلية السيد عبد الجواد صالح صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

30مجاورة  4مدخل ب عمارة  7تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255217تاريخ   

تم تعديل العنوان ,  25255217وفي تاريخ  7410رضا عبد الله البسطويسى ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

  F20 رقم B2 وصف الـتأشير:   ، المنطقه الصناعية

تم تعديل العنوان  25255217 وفي تاريخ 17542احمد عبدالبديع عبدالقادر السيد احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

مربع - 13, وصف الـتأشير:   ، كشك بالمجاورة   A   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17503تامر جميل زهدي  عفيفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

2مربع  10المجاورة  171الـتأشير:   ، قطعه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17503اجر فرد ،  سبق قيده برقم    تامر جميل زهدي  عفيفي ، ت -  57

 الـتأشير:   ، تلوانه بملك ايهاب جميل زهدي عفيفي

وفي تاريخ  17502مكتب رحالت داخليه ونقل عمال ابتهال رمضان احمد علي خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

ب / الحي العاشر 272ان , وصف الـتأشير:   ، قطعه تم تعديل العنو 25255211   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17501زينب محمد محمود علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

20سوق مجاورة  3الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  50417عمرو علي شحاته علي طرطور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

15الحي الثاني مجاورة  024وصف الـتأشير:   ، محل بالقطعه   

تم تعديل  25255211وفي تاريخ  17500عيسي للمقاوالت العامة والتوريدات العمومية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

21الجوهرة مول قطعة  مشروع 042العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم   MC2  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17501عاطف بهجات بهجات عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

الدور الثانى - 31المجاورة  - 2قطعة  - 2الـتأشير:   ، وحدة رقم    

وفي  17507دالمنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مكتب نقل عمال الشركات والرحالت الداخلية نشوي محفوظ عب -  63

الحي الحادي عشر 12مجاورة  1الدور الثالث عمارة  352تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، وحدة رقم  25255211تاريخ   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17502أسامة عبدالعزيز سليمان حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

7جنوب غرب أ -المنطقه الصناعية  100الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  17502أسامة عبدالعزيز سليمان حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

جمالون تجاري المرج -شارع مؤسسة الزكاة  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  17573د محمد شديد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايهاب سعي -  66

14/ د /الحي  33سوق تجاري  4الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  1451سعيد السيد على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

ج 43، وحدة رقم     - B2 - مجمع الفرسان  

الـتأشير:  تم تعديل العنوان , وصف 25255212وفي تاريخ  1451سعيد السيد على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

ج 43، وحدة رقم     - B2 - مجمع الفرسان  

وفي تاريخ  17575مكتب رحالت داخلية ونقل عمال محمد كمال اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

12الحى  - 3منطقة  -قطاع ك  - 435تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة  25255212  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  15042د جرجس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نرمين داو -  70

المنطقة الجنوبية والمتوسطة -مجمع ج  - 11الـتأشير:   ، القطعة    

العنوان , وصف  تم تعديل 25255212وفي تاريخ  17570امير صالح عبدالعظيم التلباني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

بمشروع الزهور سنتر سوق المجاورة -الدور االول علوى  -(  127الـتأشير:   ، العقار رقم )   ( 44 )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  17572محمد مصباح محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

االردنية - 1ة مرحل -القدس مول  - 47الـتأشير:   ، وحدة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  17571السروجي للكنافة والقطايف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

الزهور مؤقت - 44/ ارضي مجاورة  1 - 4الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  55214252وفي تاريخ  17512رجب فتحي علي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

72سنتر الصفا مجاورة  24الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  17511عالء سيد احمد ابو الفتوح سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

35مجاورة  - 1عمارة  - 4وصف الـتأشير:   ، شقه   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255223وفي تاريخ  4532ل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هاني امين احمد خلي -  76

 D15 قطعة رقم  B2 ، المنطقة الصناعية

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  17574مكتب رحالت ونقل عمال نبيلة فايز بقطر راغب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

04مجاورة  41ج عمارة  13لـتأشير:   ، شقة العنوان , وصف ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  17517احمد محمد حلمي السيد انور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

/ الحي العاشر 1523الـتأشير:   ، محل بالدور االرضي / قطعه   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255223وفي تاريخ  4532ده برقم    هاني امين احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قي -  79
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تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255223وفي تاريخ  4532هاني امين احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

23، سنتر الدوحة وحدة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  17511لسيد حسن السيد الكنزي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد ا -  81

05مجاورة  12عمارة  2مدخل ب مربع  13الـتأشير:   ، شقه    

, وصف الـتأشير: تم تعديل العنوان  25255223وفي تاريخ  7223رضا سعيد الغندور فايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

مرحلة رابعة -سما االردنية  1،  7، الوحدة      

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  17510بيوتي سنتر منه الله مجدي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

7المجاورة  113الـتأشير:   ، وحدة بالعقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  17514جر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبدالغني احمد عبدالغني ، تا -  84

33مجاورة  - 344الـتأشير:   ، محل بالدور االرضي قطعه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2755رومانى عطا جاد عبدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

ستيك منطقة توسعات عتاقة  شمال خليج السويس بنشاط اكياس وشنط بالستيك واغطية عبوات بال 20رقم الـتأشير:   ، قطعة 

 pET وعبوات بالستيك p.e وعبوات بالستيك

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  17513السيد علي صالح علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

االردنية 2المشروع االستثماري  3رقم  الـتأشير:   ، عمارة  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255224وفي تاريخ  17512محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

72تجاري مشروع الصفا سنتر سوق المجاورة  2الوحده رقم     

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255224وفي تاريخ  17512 محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

ش سيد لمين حماده 12   

وفي تاريخ  17524مكتب رحالت داخليه ونقل عمال اماني علي عبدالرؤف توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

10ه شق 114عماره  14تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الحي  25255224  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  17514محمد عبدالله منصور احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

14الحي  - 32عماره  - 7الـتأشير:   ، شقه    

ف الـتأشير:  تم تعديل العنوان , وص 25255224وفي تاريخ  17522احمد محمد طه علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

4أسواق المدينه مرحله  23، محل رقم      
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  17521اسالم محمود سامي ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

األردنيه -الدور االول علوي بالمركز العالمي  40وصف الـتأشير:   ، وحده    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  17525له حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مريم حسن عبدال -  93

42/ وحدة  2/ قطاع أ / منطقه  14الـتأشير:   ، الحي    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  17520جمال عيد محمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

جنوب الحي العاشر - 152عمارة  - 4، شقه    الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  17521محمد صالح محمد عيسى عايش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

ملك عبدالحليم فهمى رياض -قرية السالم  -الـتأشير:   ، عزبة االعصر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  17521محمد صالح محمد عيسى عايش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

02مجاورة  - 1شقة  -دور ارضي  - 44الـتأشير:   ، فيال   

ديل العنوان , وصف تم تع 25255220وفي تاريخ  10444اسامه محمد محمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

مشروع مصر ايطاليا الدور االرضي المنطقه 054الـتأشير:   ، وحدة رقم   A2  2غرب القطعه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  10444اسامه محمد محمد عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

الدور االرضي المنطقه مشروع مصر ايطاليا 054الـتأشير:   ، وحدة رقم   A2  2غرب القطعه  

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  17522ابرهيم جمال البهى المرسى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

ملك / جمال البهى المرسى عبدالهادى -وصف الـتأشير:   ، كفر المندره   

تم تعديل العنوان  25255227وفي تاريخ  17522لهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابرهيم جمال البهى المرسى عبدا -  100

7جنوب غرب أ - 0قطعه رقم  -, وصف الـتأشير:   ، الدور الثانى علوى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  7223رضا سعيد الغندور فايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

مرحلة رابعة -االردنية  -سما  1،  7شير:   ، الوحدة الـتأ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  17524محمد محمود سامى جعفر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

ملك / ماهر محمد عبدالرازق عبدالواحد -الـتأشير:   ، شارع الحرمين   

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  17524ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد محمود سامى جعفر ، تاج -  103

7جنوب غرب أ - 0بالقطعة رقم  -الـتأشير:   ، الدور االرضي والميزانين واالول علوى    

تعديل العنوان , تم  25255227وفي تاريخ  17545محمد عبدالله احمد عبدالله الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

44مجاورة  - 13عمارة  - 4وصف الـتأشير:   ، مكتب   

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  17545محمد عبدالله احمد عبدالله الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

ملك / سماح احمد عبدالعزيز احمد -وصف الـتأشير:   ، ش جمال عبدالناصر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  17543فتوح نسيم عطيه جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

صيدناوى - 3مجاورة  - 1الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255227وفي تاريخ  17542عبدالرحمن محمد نجيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

/ الصفا مودرن مول / االردنية 22تأشير:   ، محل رقم الـ   

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  17541باسم عبدالفتاح رمضان الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

سنتر الزهور - 44مجاورة  - 25وصف الـتأشير:   ، محل رقم   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255227وفي تاريخ  1101،  سبق قيده برقم     يحيى احمد باشا احمد ، تاجر فرد -  109

، الحي االول مركز المدينة مجمع عمر بن الخطاب محل رقم    (1)    

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  11242احمد محمود فوزى احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

االردنية - 4مرحلة  - 2شقة  -أشير:   ، عمارات االردنية وصف الـت   

تم تعديل  25255227وفي تاريخ  10421أحمد محمد محمد صفي الدين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

سوق المباركية االردنية 17العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقه    

تم تعديل العنوان ,  25255221وفي تاريخ  17544تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد عبدالناصر مصباح هيكل ، -  112

10الحي  - 41مجاورة  -الدور األرضي  324وصف الـتأشير:   ، قطعه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  2742اشرف عبدة حسن طايل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

بملك حسن عبدالعاطي 23مجاوره  115/17400دروم سطحي قطعه رقم الـتأشير:   ، ب   

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  17542حسام الدين احمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

222الـتأشير:   ، مول الجوهرة / وحدة رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  17540،  سبق قيده برقم     محمد صابر عبدالعزيز محمد ، تاجر فرد -  115

13مجاورة  - 173قطعه  -الدور االرضي  2الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  15322ثروت محمد اسماعيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

الشركة العربية للتجارة والمقاوالت العامة - 4عقار  - 3عنوان / مكتب رقم الـتأشير:   ، اصبح ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  17544اميمه حسينى عبدالعظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

بالمنطقه الجنوبيهمجمع ب بالمجمعات الصغيرة والمتوسطه  12الـتأشير:   ، الورشه الصناعيه رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  17155احمد محمود محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

15الحى  - 11عمارة  - 1الـتأشير:   ، شقة   

تم تعديل العنوان ,  25523525وفي تاريخ  17151عبدالقادر علي عبدالكريم علي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

( 44سنتر الزهور ) مجاورة  127وصف الـتأشير:   ، مكتب رقم    

وفي  17152مكتب نقل ورحالت ونقل عمال الشركات احمد رمضان صديق عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

قسم ثان 1االسراء والمعراج محل رقم سنتر  32تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مج  25255231تاريخ   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  10222الهاللى للمقاوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

10مج  10عمارة رقم  1الـتأشير:   ، شقة رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  14425ابراهيم محمود محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

المنطقة الصناعية - 42الـتأشير:   ، العقار رقم   C B قسم ثانى 


