جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التجديد
رقم الطلب
6609500

الفئة
3

تاريخ االيداع
1991/60/60

اسم مالك العالمة
أستى الودركوز متيكزا ليمتد

تاريخ التجديد
5656/15/61

6601311

9

1995/69/10

نيهون دنشي كابوشيكى كابشا

5656/15/61

6156990

25

1999/61/59

شركة االبراشى وديرماركار  -شركة محاماه شركة مدنية

5656/15/61

6155323

10

1999/63/10

ادفانس ماجازين بابلشرز انك

5656/15/61

6139399

50

5666/11/19

6139030

50

5666/15/65

6139939

9

5666/15/13

محمد محمد ابراهيم النقيب وشركاه شركه طيبه للتجاره
واالستيراد شركه تضامن
محمد محمد ابراهيم النقيب وشركاه  (-شركة طيبة للتجارة
واالستيراد)  -شركة تضامن
هاينس كوربوريشن

5656/15/61

5656/15/61

6139939

11

5666/15/13

هاينس كوربوريشن شركة محدودة المسئولية

5656/15/61

6139926

30

5666/15/13

هاينس كوربوريشن /ش.مؤسسه محدودة المسئولية

5656/15/61

6139609

35

5666/15/19

6120991

59

5661/16/61

شركة سيوة للمياة المعدنية والتصنيع والتنمية  -ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية ( ش  .م  .م ) .

5656/15/61

6515025

0

5669/65/13

6510990

3

5669/62/36

6520932

0

5616/60/60

6520009

31

5616/60/55

6529920

9

5616/60/19

6529929

15

5616/60/19

6529905

10

5616/60/19

6505559

3

5616/16/19

6505536

0

5616/16/19

6505063

51

5616/16/50

6505062

52

5616/16/50

6505060

50

5616/16/50

6505060

59

5616/16/50

6503599

9

5616/11/69

نيببون سودا كو -ال تى دى  -شركة محدودة المسئولية تاسست
وقائمة طبقا لقواين اليابان
ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد  -شركة محدودة باألسهم
تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا
شركة إيفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة 95
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون رقم  9لسنة  1990والقانون رقم
 90لسنة 1995
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة 95
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  1990والقانون رقم
 90لسنة 1995
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة 95
أليكس إيتمادي  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية كاليفورنيا
أليكس إيتمادي  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية كاليفورنيا
بي ام اي العالمية ش  .م  .ب  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين البحرين
بي ام اي العالمية ش  .م  .ب  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين البحرين
بي ام اي العالمية ش  .م  .ب  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين البحرين
بي ام اي العالمية ش  .م  .ب  ---شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين البحرين
شركة خالد ابوبكر عبد المنعم الجارحى وشريكه ( سبيد تى فى

5656/15/61

5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61

5656/15/61

5656/15/61

5656/15/61

5656/15/61

5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61

شوب ) شركة توصية بسيطة
شركة القاهرة للزيوت والصابون ش  .م  .م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة القاهرة للزيوت والصابون ش  .م  .م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة القاهرة للزيوت والصابون ش  .م  .م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة ذى كوفى لونج ورلد وايد ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر العذراء البريطانية
جروبوبيمبواس .ايه .بي.دي.اي .سي .في  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
جروبوبيمبواس .ايه .بي.دي.اي .سي .في  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
جروبو بيمبو اس .ايه .بي.دي.اي .سي .في  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
مجلس ابو ظبى للتخطيط العمرانى  -مجلس للتخطيط العمرانى
 تأسست طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدةجروبوبيمبواس  .ايه  .بي  .دي .إي .سي .في  -شركة مساهمة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
شركة تاكيدا فارما سيتيكال كومبانى ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان
بهى الدين حسن زكى االبراشى  -فرد  -مصرى الجنسية

5656/15/61

6503905

20

5611/69/19

بهى الدين حسن زكى االبراشى  -فرد

5656/15/61

6503903

20

5611/69/19

بهى الدين حسن زكى االبراشى  -فرد  -مصرى الجنسية

5656/15/61

6665001

35

1926/60/52

اسوشيتيد بريتيش فودز بى ال سى  -شركة محدودة المسئولية

5656/15/65

6620300

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620300

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620309

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620302

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620300

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620300

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620300

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620309

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620309

0

1906/69/60

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه

5656/15/65

6620260

0

1906/69/10

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه .

5656/15/65

6620260

0

1906/69/10

شركة القاهره لالدويه والصناعات الكيماويه .

5656/15/65

6609099

0

1996/15/69

6609005

3

1991/60/65

شركة القاهرة لالدوية الصناعية الكيماوية شركة مساهمة
مصرية
اراميس انك مساهمه

5656/15/65
5656/15/65

6130906

3

5666/69/65

بيراميدز للتجميل ش.م.م

5656/15/65

6139013

36

5666/11/50

ميرتر هيلفا سنايا في تيكاريت انونيم سيركتى  -شركة مساهمة

5656/15/65

6502139

59

5616/15/60

6500913

59

5611/61/10

6500912

59

5611/61/10

6509332

23

5611/63/51

6505390

36

5611/60/60

6505390

59

5611/60/60

6505262

36

5611/60/60

6505069

30

5611/60/16

6503195

59

5611/60/50

6503190

0

5611/60/50

6503901

20

5611/69/19

5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61
5656/15/61

6125952

19

5661/60/59

تركية
شركة اسمنت اسيوط

5656/15/65

6123130

39

5661/60/60

شركة اسمنت اسيوط ( ش  .م .م )

5656/15/65

6519900

50

5669/60/52

6531060

19

5669/60/56

6531060

50

5669/60/56

6531060

30

5669/60/56

6535931

50

5669/60/50

6523050

56

5616/63/52

6522120

15

5616/62/69

6520956

0

5616/60/60

6520020

15

5616/60/55

6505069

30

5616/16/50

6503361

50

5616/11/16

6502151

30

5616/15/65

6502095

10

5616/15/51

المصرية للتطريز والمالبس  -نيلى تكس عالء الدين عبد القادر
محمد رياض وشركاه - -شركة توصية بسيطة
آفليكشن هولدينجز  -ال ال سى  -شركة امريكية ذات مسئولية
محدودة
آفليكشن هولدينجز  -ال ال سى  -شركة امريكية ذات مسئولية
محدودة
آفليكشن هولدينجز  -ال ال سى  -شركة امريكية ذات مسئولية
محدودة
آفليكشن هولدينجز  -ال ال سى  -شركة امريكية ذات مسئولية
محدودة
شركة مصر للصناعة والتنمية (موبيبان) زكريا البنا وشريكته -
توصية بسيطة
فورموزا سان جو سيه كورب  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية تايوان
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة 95
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون  9لسنة 1990والقانون  90لسنة
1995
بي ام اي العالمية ش  .م  .ب  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين البحرين
ميليكين اند كومباني  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير
جي أي جروب إس بي ايه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين ايطاليا
جميرا الدولية  -شركة ذات مسئولية محدودة

5656/15/65

6500535

56

5611/16/19

6613956

0

1920/60/19

جورجيا  -باسيفيك كونسيومر بروداكتس ال بى  -شركة
تضامنية محدودة امريكية
ريكيت اند كولمان  -أ -ج

5656/15/63

6639513

1

1901/61/10

ثرى ام كمبانى

5656/15/63

6609002

35

1991/69/19

هنكست جرورز انك

5656/15/63

6609002

35

1991/69/19

هنكست جرورز انك

5656/15/63

6139226

15

5666/11/51

اف سى ايه يو اس ال ال سى

5656/15/63

6139000

5

5661/61/12

شركة تيراكو هولدنجز المحدودة

5656/15/63

6121105

12

5661/63/19

6563223

23

5660/60/65

6523013

23

5616/63/59

سامسونج الكترونكس كو .ليمتد  /شركة محدودة تاسست
وقائمةطبقا لقوانين كوريا
المندلون انترناشيونال ( أ .ام  .أى ) اوف شور ش م ل شركة
لبنانية
شركة عبد الحميد عبد العزيز وشريكة  -شركة توصية بسيطة

5656/15/63

6520919

0

5616/60/60

6520953

0

5616/60/60

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة 95
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90

5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65

5656/15/65

5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65
5656/15/65

5656/15/63
5656/15/63
5656/15/63

5656/15/63

6520030

3

5616/60/55

6520039

0

5616/60/55

6520021

0

5616/60/55

6520023

9

5616/60/55

6520020

11

5616/60/55

6520020

13

5616/60/55

6520029

12

5616/60/55

6520005

19

5616/60/55

6520000

30

5616/60/55

6520009

30

5616/60/55

6520006

35

5616/60/55

6529925

0

5616/60/19

6529906

12

5616/60/19

6529901

10

5616/60/19

6529900

51

5616/60/19

6529909

53

5616/60/19

6529906

52

5616/60/19

6505001

1

5616/16/50

6505005

0

5616/16/50

6609000

19

1991/60/60

6130593

0

5666/16/10

لسنة 95
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990والقانون  90لسنة
1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة 1990والقانون  90لسنة
1995
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة95
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة 95
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  1990والقانون رقم
 90لسنة 1995
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  1990والقانون رقم
 90لسنة 1995
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  1990والقانون رقم
 90لسنة 1995
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة 95
براكس اير تيكنولوجي انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
براكس اير تيكنولوجي انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة
لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
صالح الدين محمد خرما وشركاه ش.ت.ب

5656/15/60

الليرجان  ..انك  ....شركه مساهمه امريكيه

5656/15/60

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63

5656/15/63
5656/15/63

5656/15/60

6121101

0

5661/63/19

6109950

16

5662/16/62

سامسونج الكترونكس كو، .ليمتد شركة محدودة -تاسست وقائمة
طبقا لقوانين كوريا.
سانوفى

6516695

9

5660/15/60

6516693

11

5660/15/60

6516692

9

5660/15/60

6516690

11

5660/15/60

6516690

9

5660/15/60

6516690

11

5660/15/60

6512009

39

5669/63/36

6535909

0

5669/60/53

بيليكان برودكتز انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية
بيليكان برودكتز انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية
بيليكان برودكتز انك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية
بيليكان برودكتز انك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية
بيليكان برودكتز انك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية
بيليكان برودكتز انك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية
ثومسون فينانس اس  .أيه  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين لوكسمبرج
انستيتيوت جرج لوبيز  ،شركه مساهمه بسيطه

6522000

11

5616/62/56

6520936

0

5616/60/60

6529939

5

5616/60/19

6501609

0

5616/69/53

6501569

10

5616/69/50

6501569

55

5616/69/50

6501516

10

5616/69/50

6501511

55

5616/69/50

6505000

1

5616/16/50

6503165

22

5616/11/60

شركة صابر احمد مرزوق وشركاه  -سوهاج الوطنية لصناعة
التبريد  -شركة توصية بسيطة
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  1990والقانون رقم
 90لسنة 1995
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  9لسنة  90والقانون رقم 90
لسنة95
تسيريومى مانيفاكترنج كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
مؤلفة طبقا لقوانين اليابان
لينزينج اكتينجيسيلشافت  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين النمسا
لينزينج اكتينجيسيلشافت  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين النمسا
لينزينج اكتينجسيلشافت  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين النمسا
لينزينج اكتينجسيلشافت  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين النمسا
براكس اير تيكنولوجي انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة
لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
انظمة البنيون ميديكال كو ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

5656/15/60

6503163

16

5616/11/60

انظمة البنيون ميديكال كو ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

5656/15/60

6505266

36

5611/60/60

6590009

35

5613/15/65

6622613

0

1900/15/52

جروبو بيمبو اس .ايه .بي.دي.اي .سي .في  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى  -بيتى  -ش م م -
شركة مساهمة مصرية
ار سى اية تريدمارك مانجمنت

5656/15/60

5656/15/60

6622612

9

1900/15/52

ار سى اية تريدمارك مانجمنت

5656/15/60

6605920

33

1900/63/63

نرى حلف بفت الستيلرز ليمتد

5656/15/60

6609001

31

1991/69/19

سنكست جرورز انك

5656/15/60

6603910

10

1999/65/55

شركة مصانع االهرام للورق شركة مساهمة مصرية

5656/15/60

5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60

5656/15/60

5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60

5656/15/60

6600992

19

1996/69/10

فيليبس -فان هاوزن كوربوريشن شركة مساهمة

5656/15/60

6130592

10

5666/16/10

6130291

59

5666/16/52

الليرجان  ,أنك  ،شركة مساهمة أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين
والية ديالوير االمريكية
ننتيندو كو  ،ليمتد

5656/15/60

6130913

59

5666/11/60

6536930

10

5669/60/62

كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى  .شركة
محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير
عبد العزيز على عبد العزيز وشركاه  -توصيه بسيطه

6503502

11

5616/11/69

6503599

11

5616/11/69

6503002

3

5616/11/55

خالد ابو بكر عبد المنعم الجارحي  -الجارحي لالستيراد
والتصدير ( جندو )  -فرد مصري الجنسية
شركة خالد ابوبكر عبد المنعم الجارحى وشريكه  ( -سبيد تى
فى شوب )  -شركة توصية بسيطة
اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بى

5656/15/60

6503000

12

5616/11/55

اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بى

5656/15/60

6503000

19

5616/11/55

اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بى

5656/15/60

6503000

50

5616/11/55

اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بى

5656/15/60

6503009

30

5616/11/55

اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بى

5656/15/60

6502126

59

5616/15/60

6502121

59

5616/15/60

6502125

59

5616/15/60

6502123

59

5616/15/60

6502122

31

5616/15/60

6502312

0

5616/15/69

6502095

10

5616/15/51

شركة القاهرة للزيوت والصابون ش  .م  .م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة القاهرة للزيوت والصابون ش  .م  .م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة القاهرة للزيوت والصابون ش  .م  .م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة القاهرة للزيوت والصابون ش  .م  .م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة كونسوقرة للتوكيالت التجارية واالستشارات الفنية (
كونسوقرة ) ش ذ م م  -شركة ذات مسئولية محدودة
كراون انفستمنت جروب كو ال تى دى  -شركة محدودة
مسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية
جميرا الدولية  -شركة ذات مسئولية محدودة

5656/15/60

6500052

9

5611/61/60

6500016

36

5611/65/60

شركة مصر انترناشيونال للصناعة والتجارة  -شركة ذات
مسئولية محدودة
يونيليفر بي ال سي  -شركة عامة محدودة المسئولية

6509120

0

5611/62/11

6509120

39

5611/62/11

6505399

36

5611/60/60

6505260

36

5611/60/60

6503209

30

5611/69/60

6500201

15

5611/16/50

شركة بروفيشنال شريدنج كوربوريشن  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين كندا
شركة بروفيشينال شريدنج كوربوريشن  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين كندا
جروبو بيمبو اس .ايه .بي.دي.اي .سي .في  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
جروبو بيمبو اس  .ايه  .بي  .دي .إي .سي .في -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
فيزا انترناشيونال سيرفيسيز اسوسيشين  --شركة محدودة
المسؤلية تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية
خالد ابوالحجاج محمد وشركاة  -ش تضامن-مصري

6500390

1

5611/11/10

سعد سعد عرفة حيدر  -وشركاه  -اجروسيف  -شركة توصية
بسيطة

5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60

5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60
5656/15/60

5656/15/60
5656/15/60

6609599

0

1991/60/13

ريكوال جروب أيه جى  -شركة محدودة عامة

5656/15/69

6609029

30

1996/15/10

6609006

50

1996/15/10

ورثة محي الدين محمد هاشم العلبي وشركاه  -مصنع تريكو
مورينيال  -توصية بسيطة
محى الدين محمد هاشم العلى وشركاة توصية بسيطة

5656/15/69
5656/15/69

6609099

0

1996/15/19

فاتروس ب ش.م

5656/15/69

6609093

0

1996/15/19

فاترو س ب شركة مساهمة

5656/15/69

6609090

0

1996/15/19

فاتر س ب ا .ش.م

5656/15/69

6609090

0

1996/15/19

فاتروس ب أ ش.م

5656/15/69

6609099

0

1996/15/19

فاترو س-ب-أ ش-م

5656/15/69

6130566

5

5666/69/11

مصر للمنظفات والكيماويات ش مساهمه

5656/15/69

6126696

56

5661/65/63

6126691

51

5661/65/63

6126695

11

5661/65/63

6126693

56

5661/65/63

6105620

36

5660/61/50

شركه محمد يوسف جعفر وشركاه  -شركه االمين للبالستيك /
شركه توصيه بسيطه
شركة محمد يوسف جعفر وشركاه شركة االمين للبالستيك -
شركة توصية بسيطة -
شركة محمد يوسف جعفر وشركاه شركة األمين للبالستيك (
شركة توصية بسيطة )
شركة محمد يوسف جعفر وشركاه  -شركة األمين للبالستيك
(شركة توصية بسيطة)
شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/69

6520000

30

5616/60/55

6502166

0

5616/15/65

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  ---شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  9لسنة  1990بشأن ضمانات
وحوافز االستثمار والقانون  90لسنة 1995
هافلز انديا ليمتد

5656/15/69

6661622

50

1926/62/36

بوردر اي .بيه .ليمتد

5656/15/69

6611563

1

1920/63/60

سيمنز رايل اوتوماشين هولدنجز ليمتد

5656/15/69

6630909

0

1906/63/65

جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيز ليمتد

5656/15/69

6622610

11

1900/15/52

ار سى اية تريدمارك مانجمنت

5656/15/69

6126265

19

5661/65/13

سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه

5656/15/69

6126263

50

5661/65/13

سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه

5656/15/69

6126262

59

5661/65/13

سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه

5656/15/69

6120109

10

5661/16/69

سامى على عبدالله بدر  -فرد مصرى الجنسية

5656/15/69

6530609

3

5669/16/12

6520500

30

5616/60/10

جمال محمد السيد محمد نجم  --المصرية لتعبئة المنظفات
الصناعية (نيوفالش) -مصرى الجنسية  --منشاة فردية
فيلوسيتى أبارلز للمالبس الجاهزة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/69
5656/15/69

6520500

10

5616/60/10

فيلوسيتى أبارلز للمالبس الجاهزة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/69

6520590

10

5616/60/10

فيلوسيتى أبارلز للمالبس الجاهزة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/69

6505959

3

5616/11/65

تكترونيك فلور كير تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة تأسست

5656/15/69

5656/15/69
5656/15/69
5656/15/69
5656/15/69
5656/15/69

وقائمة طبقا لقوانين فيرجن ايالندس  -المملكة المتحدة
تكترونيك فلور كير تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين بريتش فيرجن ايالندس  -المملكة المتحدة
ثرى بوند كو  ,ال تى دى  -ش ذات مسئولية محدودة تاسست
وقائمه طبقا لقوانين اليابان
الشركة العربية النتاج وتعبئة المواد الغذائية -توصية بسيطة

5656/15/69

6500990

30

5611/11/63

شركة بكر لالستيراد  -شركة تضامن

5656/15/69

6630990

59

1906/11/63

6162050

3

1990/61/60

شركة االسكندريه للزيوت والصابون ( اسكو )احدى شركات
الشركة القابضه للصناعات الغذائيه
البوراتورز نيجى

5656/15/16

6119060

32

1999/16/10

6119060

32

1999/16/10

6130092

25

5666/69/50

المصنع العربي للدخان  -اوالد محمد عباس  -شركة توصية
بسيطة
المصنع العربي للدخان  -اوالد محمد عباس  -شركة توصية
بسيطة
شركه بيراميدز للتجميل /ش.م.م

6130966

59

5666/11/62

6139100

10

5666/11/19

دار البان الدفراوى  -محمد بالل وشركاه  -شركة توصية
بسيطة مصرية
نريانون لصناعة وتجارة الماكوالت  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/16

6139109

10

5666/11/69

تريانون لصناعة وتجارة الماكوالت  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/16

6139519

50

5666/11/15

ميكا كا للمالبس الجاهزه ((ش.م.م )) شركه مساهمه مصرية

5656/15/16

6120100

10

5661/16/69

سامى على عبدالله بدر منشاة فردية

5656/15/16

6526962

30

5616/61/50

6505390

30

5616/16/52

6502163

0

5616/15/65

والمارت أبوللو  ،ال ال سى  .شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين والية ديالوير .
مجموعة سليمان القابضة لالستثمارات المالية ش .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
هافلز انديا ليمتد

5656/15/16

5656/15/16

6502162

9

5616/15/65

هافلز انديا ليمتد

5656/15/16

6502160

11

5616/15/65

هافلز انديا ليمتد

5656/15/16

6502199

59

5616/15/60

6502199

35

5616/15/60

6502566

39

5616/15/60

6502561

59

5616/15/60

6502565

36

5616/15/60

6502300

36

5616/15/15

6500099

9

5611/61/15

6126953

53

5661/63/15

6126952

53

5661/63/15

6500505

36

5611/61/53

شركة الوفاق السعودي للصناعات الغذائية  -شركة توصية
بسيطة
شركة الوفاق السعودي للصناعات الغذائية  --شركة توصية
بسيطة
شركة الوفاق السعودي للصناعات الغذائية  -شركة توصية
بسيطة
شركة الوفاق السعودي للصناعات الغذائية  -شركة توصية
بسيطة
شركة الوفاق السعودي للصناعات الغذائية  -مصرية  -شركة
توصية بسيطة
شركة الوفاق السعودى للصناعات الغذائية  -شركة توصية
بسيطة
شركة مصر انترناشيونال للصناعة والتجارة  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة اوليمبيك جروب لالستثمارات المالية  -ش مساهمة
مصرية
شركة اوليمبيك جروب لالستثمارات المالية  -ش مساهمة
مصرية
شركة تيسير أنيس دعبول للصناعة والتجارة  --شركة سورية

5656/15/16

6505936

3

5616/11/65

6500099

1

5611/61/15

6509252

3

5611/62/19

5656/15/69
5656/15/69

5656/15/16
5656/15/16
5656/15/16
5656/15/16
5656/15/16

5656/15/16

5656/15/16
5656/15/16
5656/15/16
5656/15/16
5656/15/16
5656/15/16
5656/15/13
5656/15/13
5656/15/13

5656/15/13

6500600

36

5611/65/56

6500662

30

5611/16/10

6500030

11

5611/11/53

6500030

9

5611/11/53

6639250

15

1901/63/69

شركة ميماس للتجارة والصناعة  -عادل وربيع وشادي وراني
ابناء محمد مطيع السلقيني
شركة اوليمبيك جروب لالستثمارات المالية ش .م.م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  --ماجد
احمد محمد وشركاة  --شركة توصية بسيطة
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  --ماجد
احمد محمد وشركاة  --شركة توصية بسيطة
ميتسوبيش شوجى كايشاليمتد ( ميتسوبيشى كولربوريشن )

6691200

50

1991/11/51

6130909

3

5666/69/65

شركة بوب  51مصطفى عبد النبي وعلي يوسف وحيد يوسف
وشركاهم -شركة تضامن
شركة بيراميدز للتجميل ش-م-م

5656/15/12

6130909

3

5666/69/65

شركة بيرا ميدز للتجميل  /ش .م .م.

5656/15/12

6130991

3

5666/69/63

بيراميدز للتجميل

5656/15/12

6130606

9

5666/69/69

جمال الدين حسن محمد ( فلكس للصناعات الكهربائيه )

5656/15/12

6130606

9

5666/69/69

جمال الدين حسن محمد ( فلكس للصناعات الكهربائيه )

5656/15/12

6130600

10

5666/69/69

جمال الدين حسن محمد ( فلكس للصناعات الكهربائيه )

5656/15/12

6130609

10

5666/69/69

جمال الدين حسن محمد ( فلكس للصناعات الكهربائيه )

5656/15/12

6126303

36

5661/65/15

زيتا اسبسيال اس ايه  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اسبانيا

5656/15/12

6126050

3

5661/65/56

6126020

9

5661/65/50

6121130

9

5661/63/19

ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد  -شركة محدودة باألسهم
تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا
كابالن ،انك -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير .
ديوتش تليكوم ايه جي (ش.م)

5656/15/12

5656/15/12

6121121

39

5661/63/19

ديوتش تليكوم  .ايه جي  .شركة مساهمة

5656/15/12

6121123

25

5661/63/19

شركة ديوتش تليبكوم إيه جى شركة مساهمة

5656/15/12

6121225

59

5661/63/59

شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م

5656/15/12

6120052

59

5661/16/50

شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م

5656/15/12

6526010

23

5616/61/56

تيفولى هليوبوليس للتنمية السياحية  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/12

6502050

1

5616/15/12

6500615

36

5611/61/10

6500551

19

5611/61/56

6500553

50

5611/61/56

6501520

3

5611/60/69

بارز برودكتس انترناشيونال أل تي دي  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة
االمريكية
مجدى عبد الله االنصارى فهمى مصطفى  -ايس كريم ميكى
ماوس -فرد  -مصرى الجنسية
هاوس اوف ورث ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز
هاوس اوف ورث ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز
الشركة المصرية الفرنسية  -شركة توصية بسيطة

5656/15/12

6500223

59

5611/11/56

بست تشيز كومبانى لصناعة منتجات االلبان ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

5656/15/13
5656/15/13
5656/15/13
5656/15/12
5656/15/12

5656/15/12

5656/15/12
5656/15/12
5656/15/12
5656/15/12
5656/15/12

6159563

10

1999/11/65

جروبو بى آى ماب ,إس ايه دى سى فى

5656/15/10

6159562

10

1999/11/65

جروبو بى آى ماب ,إس ايه دى سى فى

5656/15/10

6559010

32

5669/63/36

سانريو كمبانى  ,ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

5656/15/10

6559010

30

5669/63/36

سانريو كمبانى  ,ليمتد  --شركة محدودة المسئولية

5656/15/10

6559019

21

5669/63/36

سانريو كمبانى  ,ليمتد شركة محدودة المسئولية

5656/15/10

6559019

23

5669/63/36

سانريو كمبانى  ,ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

5656/15/10

6559056

22

5669/63/36

سانريو كمبانى  ,ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

5656/15/10

6639399

0

1901/63/69

ميتسوبيشى شوجى كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

5656/15/10

6639211

9

1901/63/69

ميتسوبيشى شوجى كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

5656/15/10

6639213

9

1901/63/69

ميتسوبيشى شوجى كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

5656/15/10

6639210

16

1901/63/69

ميتسوبيشي شوجي كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

5656/15/10

6639256

11

1901/63/69

متسوبيش شوجي كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

5656/15/10

6126002

9

5661/65/59

6123295

36

5661/60/19

شركة اوليمبيك جروب لالستثمارات المالية  -شركة مساهمة
مصرية
مصنع انوركا للصناعات الغذائية  -ذات مسؤولية محدودة

5656/15/10
5656/15/10

6639262

0

1901/63/69

ميتسوبيشي شوجي كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

5656/15/10

6639260

9

1901/63/69

ميتسوبيشي شوجي كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

5656/15/10

6126091

10

5661/65/59

6530059

9

5669/69/60

شركة اوليمبيك جروب لالستثمارات المالية  -ش مساهمة
مصرية
ليزر شيفينج ( انديا ) برايفت ليمتد

5656/15/10
5656/15/10

6506125

20

5611/60/11

محمد شوقى مرسى عبد الباقى  -فرد  -مصرى الجنسية

5656/15/10

6139169

31

5666/15/19

نهضه مصر للتصنيع الزراعى

5656/15/56

6123603

36

5661/60/63

شركة سينافارم-شركة تضامن مصرية

5656/15/56

6123602

59

5661/60/63

شركة سينا فارم  -شركة تضامن مصرية

5656/15/56

6123600

16

5661/60/63

شركة سينا فرم-شركة تضامن مصرية

5656/15/56

6120000

33

5661/69/55

نادى نصرى خله -العالمية للمشروبات فرد مصرى الجنسية

5656/15/56

6503929

35

5611/69/51

6503901

35

5611/69/51

6509120

36

5611/15/62

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة ذات مسئولية محدودة
الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة ذات مسئولية محدودة
الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة

5656/15/56

5656/15/56

6509120

36

5611/15/62

الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة

5656/15/56

6509005

36

5611/15/13

الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/56

5656/15/56

6509003

36

5611/15/13

الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/56

6509002

36

5611/15/13

الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/56

6509000

36

5611/15/13

الشركة المصري السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/56

6509000

36

5611/15/13

الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/56

6509009

36

5611/15/13

الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/56

6509009

36

5611/15/13

الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/56

6609005

36

1991/60/60

مارس انكوربوريتد

5656/15/51

6123009

33

5661/60/50

الشركة العالمية للمشروبات  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/51

6520031

12

5616/60/15

كريستال عصفور انترناشيونال  -شركة مساهمة مصرية

5656/15/51

6529062

15

5616/69/60

6500020

50

5611/63/65

زهيجيانج أو .دي .إم  .ترانسميشن تكنولوجي ال تي دي -
شركة محدودة باألسهم مؤلفة وقائمة طبا ً لقوانين الصين
عبد القادر احمد سنكري

5656/15/51

6500096

50

5611/16/31

6132090

30

5666/60/10

شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن واخوانة (عجالن اخوان
) -شركة سعودية
عالء خليل عبد الحميد وشريكته  -شركة نوصية بسيطة مصرية

6500350

35

5611/61/53

6509100

9

5611/15/60

شركة محمد عبد الحى السيد عنب وشريكية  -العاشر
للمشروعات ( الندى )  -شركة توصية بسيطة
برتى ناجى حبيب  -فرد مصرى الجنسية

6120956

59

5661/69/52

6503095

36

5616/11/52

6503092

1

5616/11/51

اشرف شحاتة حامد وشريكة العالمية  M Aلالستيراد والتصدير
 شركة توصية بسيطةالمصرية لطحن الغالل  -شركة ناصر محمد عبد البديع  -شركة
توصية بسيطة
أربو لخدمات االتصاالت

5656/15/52

6503090

12

5616/11/51

أربو لخدمات االتصاالت

5656/15/52

6503099

10

5616/11/51

أربو لخدمات االتصاالت

5656/15/52

6102902

3

5662/65/53

ديفيرسى انك

5656/15/50

6502209

30

5616/15/12

تامر معتز موسى اسطفان سيدهم  -فرد  -مصرى الجنسية

5656/15/50

6500515

30

5611/61/56

عبير صالح سيد حسن  -برتودا  -فرد  -مصرى الجنسية

5656/15/59

6509552

30
39
25

5611/15/60

عبد العظيم حسن عفت عبد العظيم حمدى  -المرام لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -فردى

5656/15/59

5616/63/52

أربو لخدمات االتصاالت

5656/15/59

6509923

59

5611/15/50

6126609

3

5661/61/31

مجدى نصيف خليل جورجى -العالمية المتحدة لتصنيع وتوزيع
وتعبئة المواد الغذائية  -مصرى الجنسية  --منشأة فردية
نوتيكا اباريل _ انك شركة مساهمة

5656/15/59
5656/15/36

6126606

19

5661/61/31

نوتيكا اباريل انك

5656/15/36

6126601

50

5661/61/31

نوتيكا اباريل _ انك

5656/15/36

6523000

5656/15/51
5656/15/51
5656/15/55
5656/15/55
5656/15/55
5656/15/53
5656/15/53

5656/15/36

6506950

25

5616/69/56

6506950

12

5616/69/56

6506959

25

5616/69/56

6500616

11

5616/15/50

شركة ادارة لالستثمارات السياحية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
نادية ابراهيم محمد مرزوق  -سعد اوف ايجيبت  -فرد -
مصرية الجنسية
شركة المستشارون المتحدون العرب ش م م  --شركة مساهمة
مصرية
دامسون للصناعات المتطورة و التجارة و االستثمار (ش.م.م)

5656/15/36

6500659

36

5616/15/50

دامسون للصناعات المتطورة و التجارة و االستثمار (ش.م.م)

5656/15/31

6500636

39

5616/15/50

دامسون للصناعات المتطورة و التجارة و االستثمار (ش.م.م)

5656/15/31

6500630

23

5616/15/50

دامسون للصناعات المتطورة و التجارة و االستثمار (ش.م.م)

5656/15/31

6500630

33

5616/15/50

دامسون للصناعات المتطورة و التجارة و االستثمار (ش.م.م)

5656/15/31

5656/15/36
5656/15/36

