جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
عدد النشر عن القبول
020

رقم الطلب
8677730

الفئة
7

تاريخ االيداع
5870/80/52

تاريخ التسجيل
5858/75/73

اسم مالك العالمة
هانى انور مكارى وشركاة  -موبيل بوليمارز
للبوليمارات والبالستسيزرز واالستيراد والتصدير -
شركة توصية بسيطة

8603663

7

5870/85/77

5858/75/73

هاني انور مكاري وشركاه  -موبيل بوليمارز
للبوليمترات والبالستيسيزرز واالستيراد والتصدير -
شركة توصية بسيطة

8607805

7

5870/80/68

5858/75/50

أكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة امريكية
نظمت وقائمة بموجب قوانين والية نيوجيرسى -
الواليات المتحدة االمريكية

8606200

7

5870/83/70

5858/75/50

تريد كوربوريشن انترناشيونال اس ايه يونيبيرسونال -
شركة مساهمة  -مؤلفة وقائمة بموجب قوانين اسبانيا

8606007

7

5870/83/53

5858/75/80

شركة اسالم عمر الفيشاوي وشريكه احمد محمد محمد
سليم  -شركة تضامن

8600505

7

5870/87/80

5858/75/80

حسام الدين عبد الجليل وشريكه  -الشركة المصريه
للمبيدات والكيماويات  -ابيك  -شركه ذات توصيه
بسيطه

8600036

7

5870/78/72

5858/75/80

شركة لطفى للصناعات  -شركة ذات مسئولية محدودة

8657020

5

5872/80/77

5858/75/57

شركة ابراهيم محمد الشبراوى عمر عمر وشريكة -
كوتيك لتكنولوجيا الدهانات  -شركة تضامن

060

8670080

5

5870/80/87

5858/75/83

محمد وعمر وفاروق محمد حسين وشركاة  -مؤسسة
الفاروق لخلط وتعبئة البويات  -شركة تضامن

020

8606070

5

5870/87/80

5858/75/70

المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو
 -OYAVشركه مساهمه مصريه

038

8606073

5

5870/87/80

5858/75/70

المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو
 -OYAVشركه مساهمه مصريه

038

8606077

5

5870/87/80

5858/75/70

الشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة
فايو  -OYAVشركه مساهمه مصريه

038

8606058

5

5870/87/80

5858/75/70

المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة(
فايو -OYAVشركه مساهمه مصريه

038

8607508

5

5870/86/80

5858/75/76

األلمانية اللبنانية للصناعة  -عبد الفتاح إبراهيم الحوت
وشركاه  -ش توصية بسيطة

8600827

5

5870/86/70

5858/75/70

محمد عبد المجيد عبد الحليم المشالي  -دهانات باستيل -
فرد مصرى الجنسية

8608732

5

5870/80/56

5858/75/77

شركه دجله للصناعات الكيماويه  -شركة مساهمه
مصرية

8608733

5

5870/80/56

5858/75/77

شركه دجله للصناعات الكيماويه  -شركةمساهمه
مصرية

8608777

5

5870/80/56

5858/75/77

شركه دجله للصناعات الكيماويه  -شركة مساهمه
مصرية

8605750

5

5870/82/57

5858/75/58

شركة التقدم لصناعة الدهان  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين األردنية

8600038

5

5870/87/73

5858/75/80

شركة الصناعات الكيماوية الحديثة  I . C . Mش.م.م -
شركة مساهمة مصريه

8650060

6

5873/85/80

5858/75/73

شركة عزت الداعوق واوالده  -ش م ل  -شركة مساهمة
لبنانية تاسست وقائمة طبقا لقوانين لبنان

022

8605535

6

5873/78/53

5858/75/87

اوريجا أنترناشيونال أس .أيه  -شركة مساهمة بلجيكية

037

8600760

6

5877/80/86

5858/75/80

سامح ابراهيم سيد ابراهيم  -فردي  -مصري الجنسية

8638707

6

5877/77/72

5858/75/55

محمد نبيل عبدالكريم الشرقاوى وشريكة  -شركة توب
كوزميتك  -شركة تضامن

8632762

6

5870/85/70

5858/75/72

شركة باعظيم للتجارة

8633383

6

5870/86/80

5858/75/80

بالمان إس .أيه  -شركة فرنسية ذات مسئولية محدودة

8630060

6

5870/80/80

5858/75/80

اوفرا كوزميتيكس ال ال سي

8675222

6

5870/83/57

5858/75/80

احمد محمد مصطفي مرسي  -الشمس للمنظفات
والصناعات الكيماوية  -فرد  -مصرى الجنسية

000

8675220

6

5870/83/57

5858/75/80

احمد محمد مصطفي مرسي  -الشمس للمنظفات
والصناعات الكيماوية  -فرد مصرى الجنسية

8675238

6

5870/83/57

5858/75/80

احمد محمد مصطفي مرسي  -الشمس للمنظفات
والصناعات الكيماوية  -فرد  -مصرى الجنسية

8675237

6

5870/83/57

5858/75/80

احمد محمد مصطفي مرسي  -الشمس للمنظفات
والصناعات الكيماوية  -فرد مصرى الجنسية

8675235

6

5870/83/57

5858/75/80

احمد محمد مصطفي مرسي  -الشمس للمنظفات
والصناعات الكيماوية  -فرد مصرى الجنسية

8676073

6

5870/87/78

5858/75/85

عوض حلمى زخارى وشريكتة  -جلورى كريم  -شركة
تضامن

000

8673072

6

5870/80/75

5858/75/83

احمد محمد حسين عبد القوى  -ريحانة للعطور  -فرد -
مصرى الجنسية

027

8673373

6

5870/80/77

5858/75/78

شركة لورد للتجارة و الصناعة ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

026

8670832

6

5870/78/56

5858/75/58

ديفارت الب للصناعات الدوائية (ش.م.م) -شركة
مساهمة مصرية

038

8670833

6

5870/78/56

5858/75/58

ديفارت الب للصناعات الدوائية ( ش.م.م)  -شركة
مساهمة مصرية

038

8670837

6

5870/78/56

5858/75/58

ديفارت الب للصناعات الدوائية ( ش.م.م) -شركة
مساهمة مصرية

038

8670830

6

5870/78/56

5858/75/58

ديفارت الب للصناعات الدوائية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

038

8670878

6

5870/78/56

5858/75/58

ديفارت الب للصناعات الدوائية (ش.م.م)  -شركة
مساهمة مصرية

038

8605660

6

5870/75/75

5858/75/58

سنرجى اند سترى ( اس ام سى الخاصة ) المحدودة -
شركة خاصة محدودة

8605637

6

5870/75/75

5858/75/58

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

022

8606567

6

5870/75/52

5858/75/70

سويت بر و دكتس ديستر يبو يكاو ايمبور تاكاو أي
اكسبور تاكاو دي أي كوزميتيكوس ال تي دي ايه-أي بي
بي  -شركة توصية بسيطة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
البرازيل

037

8606006

6

5870/87/80

5858/75/70

كوسى كوربوريشن  -شركة يابانية مساهمة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان

038

8600082

6

5870/87/56

5858/75/73

دى سى كوميكس  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
الواليات المتحدة االمريكية

023

8602278

6

5870/85/80

5858/75/57

شركة محالت دغرى االخوة للتجاره  -شركة ذات
مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين تونس

038

8603858

6

5870/85/75

5858/75/73

محمد احمد علي حزين و شركاه  -مارفل  -شركة
توصية بسيطة

037

8603730

6

5870/85/76

5858/75/57

جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو كيه ) اى بى
ليمتد  -شركه بريطانيه محدودة

038

8603072

6

5870/85/57

5858/75/56

نسمه حسين يونس يوسف  -هاي كير ايجي  -فرد
مصري الجنسيه

8607887

6

5870/85/57

5858/75/73

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس .ار .ال
( دى ام جى ايطاليا اس .ار .ال )  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا

038

8607882

6

5870/85/57

5858/75/73

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس ار ال (
دى ام جى ايطاليا اس ار ال )  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطالبا

038

8600023

6

5870/86/57

5858/75/80

كوزموباك للعبوات الدوائيه ومستحضرات التجميل -
شركة مساهمه

8600020

6

5870/86/57

5858/75/80

كوزموباك للعبوات الدوائيه ومستحضرات التجميل -
شركة مساهمه مصرية

8600005

6

5870/86/57

5858/75/85

بوتيجا فينيتا اس .ار .ال .شركة ايطالية

038

8600000

6

5870/86/57

5858/75/85

بوتيجا فينيتا اس .ار .ال - .شركة ايطالية

038

8600227

6

5870/80/80

5858/75/57

تارجت براندز  ,انك شركه امريكيه متحده تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

038

8608863

6

5870/80/77

5858/75/85

جالكسو سميثكالين هيلثكير (يو كيه )اي بي ليمتد -
شركة بريطانية محدودة

038

8608363

6

5870/80/57

5858/75/55

عاطف عبد العظيم عبد الحافظ خليل وشريكة -بيوكير
 -شركة توصيه بسيطه

037

8607685

6

5870/82/83

5858/75/85

جابان بايو بروداكتس كو  ،ليمتد شركة منظمة وقائمة
بموجب قوانين اليابان

038

8607035

6

5870/82/58

5858/75/56

شركة مصر للمنظفات والكيماويات -شركة مساهمة
مصرية

8605660

6

5870/82/53

5858/75/55

عالء حامد احمد هاشم وشركاة  -شركة سما مصر -
شركة توصية بسيطة

8605303

6

5870/82/68

5858/75/58

روراج تريد ال ال سي  -ذات مسؤلية محدوده تاسست
وقائمه طبقا لقوانين واليه نيويورك  -الواليات المتحدة
االمريكيه

8605076

6

5870/83/78

5858/75/87

محمود عبد الشافى عطيفى جمعه  -فرد مصري الجنسيه

8600805

6

5870/87/85

5858/75/57

باث اند بودي وركس براند مانجمنت ,انك شركة
مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

037

8600075

6

5870/87/80

5858/75/56

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة تالفت فى
والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

037

8602500

6

5870/87/55

5858/75/56

مصطفى زكى الشريف وشركاه  -شركة توصية
بسيطة

037

8603705

6

5870/80/83

5858/75/70

ايد مارك اندستريز اس دى ان بى اتش دى  -شركة
ماليزية

8603770

6

5870/80/58

5858/75/57

جورلين  -شركة فرنسيه

8600072

6

5870/80/70

5858/75/80

النارا للتجارة والتوريدات -شركة ذات مسئولية محدودة

8600000

6

5870/80/56

5858/75/78

محمد جابر حامد المنزالوي  -فرد مصري الجنسيه

8088272

6

5870/78/50

5858/75/80

على محمد السيد ابو احمد سعيد  -بيروت لخلط وتعبئة
المنظفات  -فردى  -مصرى الجنسية

8088032

6

5870/78/68

5858/75/77

زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل -
شركة ذات مسئولية محدودة

8500065

0

5876/82/53

5858/75/87

اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية نيو جيرسى

037

8620706

0

5877/78/53

5858/75/80

مصطفى عبد الله سليمان بخيت  -االيمان لقطع غيار
السيارات واالستيراد والتصدير  -والتوكيالت التجارية -
فردى  -مصرى الجنسية

037

8678030

0

5870/82/87

5858/75/70

ويليرس جى ام بى اتش  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

8673377

0

5870/80/77

5858/75/50

الطحان االمريكية لالنتاج الزراعي و الحيواني  -شركة
ذات مسئولية محدودة

020

8673370

0

5870/80/77

5858/75/50

الطحان االمريكية لالنتاج الزراعي و الحيواني  -شركة
ذات مسئولية محدودة

020

8600220

0

5870/80/80

5858/75/57

تارجت براندز انك  ,شركه امريكيه متحده تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

038

8600030

0

5870/87/80

5858/75/57

تارجت براندز  ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى
والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

8600320

0

5870/78/78

5858/75/80

ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجاريه  -شركة ذات مسئوليه محدوده

8536703

2

5877/87/57

5858/75/87

شركة تاكيدا فارما سيتيكال كومبانى ليمتد  -شركة
محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

037

8687707

2

5870/80/70

5858/75/57

كارجيل ذي نيزرالندز هولدينج بي  .في -شركه هولنديه

027

8600008

2

5873/75/72

5858/75/87

زويتس سيرفيسيز ال ال سى  -شركة امريكية ذات
مسئوليةمحدودة

037

8622670

2

5877/80/70

5858/75/76

كريم عبد التواب ذكي محمد-جلوبال ميد لالستيراد
والتصدير  -فرد مصري الجنسيه

8637030

2

5877/75/77

5858/75/58

كان تكنولوجيز  ،انك  -شركة امريكية متحدة

8676202

2

5870/87/75

5858/75/83

ليدواي اتش كيه ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

028

8676770

2

5870/87/73

5858/75/87

ماش للصناعات الدوائيه ومستحضرات التجميل ( ماش

020

بريميير )  -شركة مساهمة مصرية

8676757

2

5870/87/73

5858/75/87

ماش للصناعات الدوائيه ومستحضرات التجميل ( ماش
بريميير )  -شركة مساهمة مصرية

020

8676755

2

5870/87/73

5858/75/87

ماش للصناعات الدوائيه ومستحضرات التجميل ( ماش
بريميير )  -شركة مساهمة

028

8676756

2

5870/87/73

5858/75/87

ماش للصناعات الدوائيه ومستحضرات التجميل ( ماش
بريميير )  -شركة مساهمة

028

8670507

2

5870/78/70

5858/75/58

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة

037

8670505

2

5870/78/70

5858/75/58

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة

037

8670506

2

5870/78/70

5858/75/76

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة
مصرية

8670500

2

5870/78/70

5858/75/58

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة

037

8670503

2

5870/78/70

5858/75/58

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة

037

8670507

2

5870/78/70

5858/75/58

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة

037

8670500

2

5870/78/70

5858/75/58

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة

037

8670500

2

5870/78/70

5858/75/58

هلثي للصناعات الدوائية و الطبيه  -شركة مساهمة

037

8670835

2

5870/78/56

5858/75/58

ديفارت الب للصناعات الدوائية ( ش.م.م -).شركة
مساهمة مصرية

038

8670836

2

5870/78/56

5858/75/58

ديفارت الب للصناعات الدوائية (ش.م.م ) -شركة
مساهمة مصرية

038

8605660

2

5870/75/75

5858/75/58

سنرجى اند سترى ( اس ام سى الخاصة )المحدودة-
شركه خاصه محدودة

8606605

2

5870/75/53

5858/75/70

فيتابيوتيكس ليمتد

020

8600083

2

5870/87/56

5858/75/73

دى سى كوميكس  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
الواليات المتحدة االمريكية

023

8602780

2

5870/85/83

5858/75/80

فايزر انك  .شركه متحدة تالفت بموجب قوانين واليه
ديالوير

037

8603020

2

5870/85/52

5858/75/80

فايزر انك  -شركة متحدة امريكية

037

8607885

2

5870/85/57

5858/75/73

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس .ار .ال
( دى ام جى ايطاليا اس ار ال )  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا

038

8607886

2

5870/85/57

5858/75/73

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس ار ال
( دى ام جى ايطاليا اس ار ال )  -شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا

037

8607883

2

5870/85/57

5858/75/73

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس .ار .ال
( دى ام جى ايطاليا اس ار ال )  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا قوانين ايطاليا

038

8607887

2

5870/85/57

5858/75/73

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس .ار .ال
( دى ام جى ايطاليا اس .ار .ال )  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا

038

8600027

2

5870/86/57

5858/75/80

كوزموباك للعبوات الدوائيه ومستحضرات التجميل -
شركة مساهمه

8600020

2

5870/86/57

5858/75/80

كوزموباك للعبوات الدوائيه ومستحضرات التجميل -
شركة مساهمه مصرية

8600080

2

5870/80/86

5858/75/80

إبراهيم السواح وشركاه -الوادي لالدويه ( الباك ) -
شركه توصيه بسيطه

8600367

2

5870/80/87

5858/75/76

باير أكتنجيز لشافت  -شركة مؤلفة طبقا لقوانين المانيا

8608562

2

5870/80/72

5858/75/58

ساوول انترناشيونال ليمتد – ذات مسئولية محدودة -
تأسست و قائمة طبقا لقوانين :برمودا

8608528

2

5870/80/72

5858/75/57

نرمين ابراهيم محمود المفتش  -رونى تريد  -فرد
مصري الجنسيه

037

037

8608527

2

5870/80/72

5858/75/57

نرمين ابراهيم محمود المفتش  -رونى تريد  -فرد
مصرى الجنسية

8608500

2

5870/80/73

5858/75/80

اويلز اند جرينز ( ش.ذ.م.م )  -شركة ذات مسئولية
محدودة

8608037

2

5870/80/50

5858/75/57

ابوت بروداكتس أوبير يشينز أيه جى  -شركة سويسرية
مساهمة

038

8607800

2

5870/80/68

5858/75/58

شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية (ش
م م)  -شركة مساهمه مصرية

037

8607500

2

5870/82/83

5858/75/80

باسف اجرو كيميكال بروداكتس بى .فى شركة مساهمة
سويسرية

037

8607637

2

5870/82/87

5858/75/77

بنيامين عبد المالك صليب غطاس  -بى أم اس فارما -
فردى  -مصرى الجنسية

8607385

2

5870/82/76

5858/75/77

شركة فارما ستارز لالدوية  -شركة مساهمه

8607386

2

5870/82/76

5858/75/77

شركة فارما ستارز لالدوية  -شركة مساهمه

8607380

2

5870/82/76

5858/75/77

فارما ستارز لالدوية-شركة مساهمه مصريه

8605608

2

5870/82/53

5858/75/55

شركة عالء حامد احمد هاشم وشركاة  -شركة سما
مصر  -شركة توصية بسيطة

8605602

2

5870/82/57

5858/75/73

ان.فى .نوتريشيا  -شركة هولندية

8605300

2

5870/82/50

5858/75/58

شركة ادويه الحكمه  -شركة ذات مسئوليه محدوده
تأسست وقائمة طبقا لقوانين عمان  -االردن

8605300

2

5870/82/50

5858/75/58

ادويه الحكمه -ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمه
لقوانين عمان  -األردن

8605302

2

5870/82/68

5858/75/58

فيرينج بى  -فى  -شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين هولندا

8600806

2

5870/87/85

5858/75/57

باث اند بودي وركس براند مانجمنت ,انك شركة
مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

037

8600752

2

5870/87/85

5858/75/56

جرين كروس كوربوريشن  -شركة كوريه

037

8600750

2

5870/87/85

5858/75/56

جرين كورس كوربوريشن شركه كورية

037

8600768

2

5870/87/85

5858/75/50

جينزيم كوربوريشن  -شركة امريكيه

037

8600506

2

5870/87/80

5858/75/80

حسام الدين عبد الجليل وشريكه  -الشركة المصريه
للمبيدات والكيماويات  -ابيك  -شركه توصيه بسيطه

8600087

2

5870/87/80

5858/75/57

فايزر انك .شركه متحدة تالفت بموجب قوانين واليه
ديالوير

8603706

2

5870/80/83

5858/75/70

ايد مارك اندستريز اس دى ان بى اتش دى  -شركة
ماليزية

8603587

2

5870/80/83

5858/75/80

شركة كان لصناعة وتعبئة العلب  -شركة مساهمة
مصرية

8603025

2

5870/80/80

5858/75/57

ذى كلوروكس كومبانى  -شركة امريكية مؤسسة
بموجب قوانين والية ديالوير

8600007

2

5870/80/56

5858/75/80

شركة مينثوالتم المحدودة  -شركة محدوده مؤسسه و
قائمة طبقا لقوانين انجترا وويلز

8600000

2

5870/80/56

5858/75/80

شركة مينثوالتم المحدودة -شركة.محدوده مؤسسه و
قائمة طبقا لقوانين انجترا ووليز

8672222

3

5872/86/52

5858/75/80

شركة شريف لطفى سياج وشركاه  -سياج للتجارة
الخارجية  -شركة توصية بسيطة

037

8632763

3

5870/85/70

5858/75/72

شركة باعظيم للتجارة

000

8633705

3

5870/86/83

5858/75/83

توفير للمواد الغذائية ش.م.م  -شركه مساهمة مصريه

038

8670077

3

5870/80/80

5858/75/50

جندال ستيل آند باور ليمتد  -شركة محدودة

020

8670055

3

5870/78/57

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل -االمير لاللومنيوم -
فردي  -مصري الجنسية

023

038

8670056

3

5870/78/57

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل  -االمير لاللمونيوم -
فرد مصري الجنسية

023

8670050

3

5870/78/57

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل  -االمير لاللومنيوم -
فرد مصري الجنسية

023

8670052

3

5870/78/57

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل  -االمير لاللومنيوم -
فردي مصري الجنسية

023

8670053

3

5870/78/57

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل  -االمير لاللوميتال -
فرد مصري الجنسية

023

8670707

3

5870/78/50

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل  -االمير لاللو منيوم -
فرد مصري الجنسية

023

8670700

3

5870/78/50

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل  -االمير لاللمونيوم -
فرد مصري الجنسية

023

8670700

3

5870/78/50

5858/75/50

نشأت فكري اسناثيوس روفائيل  -االمير لاللومنيوم -
فرد مصري الجنسية

023

8606265

3

5870/75/68

5858/75/57

بويجيانغ دينغشن لوك كو ال تى دى  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

8600220

3

5870/80/80

5858/75/57

تارجت براندز انك متحده  -شركة امريكية متحدة تالفت
فى والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

038

8600030

3

5870/87/80

5858/75/50

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

037

8602786

3

5870/87/70

5858/75/83

شركة ابناء عليوه  -ش توصية بسيطة

037

8602670

3

5870/87/55

5858/75/80

اسالم مسعد محمد العايدى وشريكة  -بلو جروب
للمقاوالت والتوريدات واالستيراد والتصدير  -شركة
تضامن

8602657

3

5870/87/55

5858/75/78

حمدى ابراهيم ابراهيم عقيل  -فيوتشر ثرى اية
 - Y6 URUTUفرد  -مصرى الجنسية

8602027

3

5870/80/87

5858/75/78

احمد محمود صالح الدين محمود يوسف -فرد مصري
الجنسيه

8507272

7

5876/87/68

5858/75/70

هيواندى هيفى اندستريز كو ،.ليمتد  -شركة محدودة

038

المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

8607237

7

5870/77/50

5858/75/70

اير برودكتس اند كيميكالز  -انك  -شركه مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

8603007

7

5870/85/53

5858/75/80

وندرويل رانيا عادل عبده و شريكها  -شركة توصيه
بسيطه

8600670

7

5870/80/85

5858/75/70

نبيل صبحى شكر الله  -تيكمان للتجارة واالعمال
الزارعية  -فرد  -مصرى الجنسية

8608627

7

5870/80/73

5858/75/78

تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت
التجارية واالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

8607063

7

5870/82/80

5858/75/70

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

8606030

7

5870/83/53

5858/75/57

اكسيد الصناعية ذ .م .م  -شركة ذات مسولية محدودة

8603600

7

5870/80/80

5858/75/73

سوتشو ترانسبارنت الكترونيك تكنولوجي كو  .ال تى
دي  -شركة ذات مسئوليه محدوده

8603025

7

5870/80/55

5858/75/50

سيشوان ماشينرى امب & اكسب  .كورب ’ ليمتد -
شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية
الصين الشعبية

8600536

7

5870/80/70

5858/75/80

عبدالله محمد سيد عبد الحى  -سبارك انتيا للخدمات
وتوريد قطع غيار الكترونيات  -فرد  -مصرى الجنسية

8637700

0

5877/75/86

5858/75/80

ال سليمان شركاة -لورد للتجارة والصناعة -ش.م.م
شركة مساهمة مصرية

8636880

0

5877/75/50

5858/75/57

شركة محمد احمد على وشريكه  -ستار لالستيراد
والتصدير والتوريديات العمومية  -شركة تضامن

8678380

0

5870/82/80

5858/75/58

عالء السيد على عوضين  -السيف الذهبى لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصري الجنسية

8670700

0

5870/77/87

5858/75/78

عاى محمد سليمان  -لورد للتجارة والصناعة ش م م .
شركة مساهمة مصريه

8602570

0

5870/87/68

5858/75/80

لورد للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة مصرية

020

037

003

023

038

8600238

0

5870/80/80

5858/75/57

تارجت براندز انك متحده  -شركة امريكية متحدة تالفت
فى والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

8600087

0

5870/87/73

5858/75/77

شركة بكر لالستيراد  -شركة تضامن

8602672

0

5870/87/55

5858/75/80

اسالم مسعد محمد العايدى وشريكة  -بلو جروب
للمقاوالت والتوريدات واالستيراد والتصدير  -شركة
تضامن

8603026

0

5870/80/55

5858/75/50

سيشوان ماشينرى امب & اكسب  .كورب ’ ليمتد  -ش
صينية محدودة المسئولية

8607203

0

5870/80/80

5858/75/57

تشجيانج شينشوان تريدين كو  ،.ال تي دي  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

8600008

0

5870/80/56

5858/75/78

محمد جابر حامد المنزالوي  -فرد مصري الجنسيه

8653607

0

5872/77/55

5858/75/76

ابل انك  - .شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  ،الواليات
المتحدة االمريكية

038

8660877

0

5873/80/70

5858/75/85

إنتريبرينير ميديا  ،انك  -شركة متحدة امريكية

020

8606602

0

5873/77/55

5858/75/70

شركه عبداللطيف جميل لاللكترونيات واجهزة التكييف
المحدوده  -شركة محدودة المسئولية

037

8623776

0

5877/80/76

5858/75/80

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

060

8630072

0

5870/85/87

5858/75/80

هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز
وشريكهما  - -سيمبل تاتش انتلجينت سوفت وير -
شركة تضامن

005

8633070

0

5870/86/87

5858/75/80

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

000

8637757

0

5870/86/70

5858/75/76

الشركة الدولية لالجهزة االلكترونية  -مساهمة مقفلة -
تأسست وقائمة طبقا لقوانين اللمملكة العربية السعودية

003

8637057

0

5870/86/57

5858/75/56

محمد السيد ابراهيم محمد العيسوى  -فرد  -مصرى
الجنسية

8677568

0

5870/82/57

5858/75/76

محمد احمد السعيد احمد عرابى  -القدس لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

8676632

0

5870/87/80

5858/75/57

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

000

8672600

0

5870/80/73

5858/75/57

شركة احمد محمد محمد خليل بدوى -ارابتك تريدنج
كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه  -ش
توصية بسيطة

028

8672720

0

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8672733

0

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8670665

0

5870/78/72

5858/75/73

شلهوب جروب ليمتد  -شركة بريطانية

8607322

0

5870/75/85

5858/75/70

فودافون جروب بي ال سي  -شركة مساهمة محدودة
المسئولية

8605806

0

5870/75/80

5858/75/80

جت فيتيد ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده

8605002

0

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605025

0

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين  -انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605020

0

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8606700

0

5870/75/50

5858/75/76

عالء الدين حامد وشركاة  -مؤسسة الصفوة التجارية-
شركة توصية بسيطة

8606776

0

5870/87/85

5858/75/70

كارين فانبالين  -فرد  -بلجيكى الجنسية

8600783

0

5870/87/55

5858/75/76

عالء الدين حامد وشركاة  -مؤسسة الصفوة التجارية -
شركة توصية بسيطة

8602860

0

5870/87/50

5858/75/57

دونججوان جياالن الكترونيكس تكنولوجى كو ,.ليمتد -

037

038

037

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمه طبقا لقوانين
جمهوريه الصين

8603673

0

5870/85/77

5858/75/72

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

020

8603655

0

5870/85/77

5858/75/73

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

038

8603073

0

5870/85/52

5858/75/50

شينزهن باوندلس تكنولوجى كو ’ ال تى دى  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
الصين

037

8607370

0

5870/86/78

5858/75/73

ابل انك - .شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  ،الواليات
المتحدة االمريكية

038

8600850

0

5870/86/70

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين واليه نيفادا

8600253

0

5870/86/57

5858/75/70

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي  -شركة مساهمه
مصريه

8600208

0

5870/86/57

5858/75/57

الشركه الكوريه للصناعات الهندسيه و الطاقه المتجدده -
شركه مساهمه مصرية

8600756

0

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمة مصرية

8600660

0

5870/80/85

5858/75/73

ايه دى بى  -ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

8600627

0

5870/80/86

5858/75/58

بنك عودة ش.م.ل  -شركه مساهمه تاسست وقائمه طبقا
لقوانين لبنان

037

8600237

0

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز  ،انك  -شركة امريكية متحده تألفت فى
والية  ،مينيسوتا  ، 22086الواليات المتحدة االمريكية

038

8600356

0

5870/80/87

5858/75/87

شنغهاى ييتان نيتورك تيكنولوجى كو  -ال تى دى -
شركة ذات مسئولية محدودة

037

8608620

0

5870/80/73

5858/75/78

تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركة توصية بسيطة

020

037

8607578

0

5870/82/83

5858/75/55

بيلمر اى جى للصناعة شركة مساهمة مصرية

8607500

0

5870/82/83

5858/75/80

زاج امريكا  ،ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
تألفت بموجب قوانين والية ديالوير  ،الواليات المتحدة
االمريكية

8607067

0

5870/82/80

5858/75/70

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

8605272

0

5870/82/50

5858/75/73

السيد وى تشينغ تشيوان -فرد  -الصين

8605358

0

5870/82/50

5858/75/80

ايجيليك لالنظمه الكهربيه ش ذ م م  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

8605303

0

5870/82/50

5858/75/58

هواوي تيكنولوجيز كو ،.ال تي دي  -شركة ذات
مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية
الصين الشعبية

8605005

0

5870/83/80

5858/75/57

ابل انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  ،الواليات
المتحدة االمريكية

037

8605002

0

5870/83/80

5858/75/57

ابل انك شركه محدودة المسؤوليه قائمه ومنظمه بموجب
القوانين المرعيه في كاليفورنيا  ,الواليات المتحدة
االمريكيه

037

8606377

0

5870/83/58

5858/75/73

ابر تكنو وجيز ،انك  -شركة محدوده المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

038

8600608

0

5870/87/80

5858/75/87

اكسبريس لوك اندستربال (شينزين) ليمتد  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

037

8600078

0

5870/87/80

5858/75/56

تارجت براندز ن انك  -شركة امريكية متحدة تالفت فى
والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

037

8600330

0

5870/87/77

5858/75/87

 7دايز انك  -شركة مساهمه

037

8603687

0

5870/80/87

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا

8603008

0

5870/80/70

5858/75/57

بايتيدانس ال تى دى  -ش ذات مسئوليه محدودة

037

037

8603000

0

5870/80/70

5858/75/80

بكين سيليكوم تيكنولوجي كروب  .ليمتد  -شركة
محدوده مؤسسه وقائمه طبقا لقوانين الصين

8603008

0

5870/80/70

5858/75/80

كاسيو كيسانكي كابيشيكي كايشا ( كاسيو كمبيوتر كو
ليمتد )  -شركة محدوده مؤسسه وقائمه وفقا لقوانين
اليابان

8603005

0

5870/80/70

5858/75/80

كاسيو كيسانكي كابيشيكي كايشا ( كاسيو كمبيوتر كو
ليمتد )  -شركة محدوده مؤسسه وقائمه وفقا لقوانين
اليابان

8607728

0

5870/80/57

5858/75/57

فياكوم أنترناشيونال أنك  -شركة مساهمة أمريكية مؤلفة
طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

8607706

0

5870/80/50

5858/75/78

سامي امين محمود جابين  -مصنع االمين لالسالك
الكهربائية  -فرد مصري الجنسيه

8607627

0

5870/80/50

5858/75/73

شينزين شوكسيتجتشواتيشن تيكنولوجي كو ال تي دي -
شركة ذات مسئولية محدودة

8607227

0

5870/80/86

5858/75/57

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست بموجب قوانين سويسرا

8600077

0

5870/78/72

5858/75/57

ريوت جيمز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألفت
بموجب قوانين ديالوير

8085757

0

5870/77/70

5858/75/73

فياليت تكنولوجي بيه تي ئي.ال تي دي.

8635058

78

5877/75/53

5858/75/57

احمد محمد حلمى عبده الخشن  -كوين  -فرد مصرى
الجنسية

003

8670087

78

5870/77/80

5858/75/76

ابل أنك  -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  -الواليات
المتحدة االمريكية

038

8607680

78

5870/86/82

5858/75/50

ايزيسورج ميديكال كو  -ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية مولفة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية.

8600520

78

5870/80/70

5858/75/80

شركة الرباط للتوكيالت التجارية ش ذ م م  -شركة
ذات مسئولية محدودة

8600283

78

5870/80/56

5858/75/58

برفور مانس فابريكس انك  -شركة ذات مسئولية
محدوده

8632078

77

5870/85/58

5858/75/57

شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية -
شركة مساهمة

020

8632076

77

5870/85/58

5858/75/57

شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية -
شركة مساهمة

020

8632078

77

5870/85/57

5858/75/76

اسامة خليل شكرى  -معرض سيارات اوتو كالس  -فرد
 -مصرى الجنسية

8633663

77

5870/85/57

5858/75/87

عوض مسعد عوض وشريكه  -هوم الدولية  -شركة
تضامن

8678382

77

5870/82/80

5858/75/58

عالء السيد على عوضين  -السيف الذهبى لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصري الجنسية

8670272

77

5870/78/73

5858/75/73

تشيجيانغ بينيانج كار اكسسوريز كو ال تى دى  -شركة
ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دوله
الصين

026

8670070

77

5870/78/50

5858/75/80

تارجت براندز انك  ،شركة امريكية متحدة تالفت فى
والية  ،مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

037

8670067

77

5870/77/80

5858/75/85

رافى رؤوف لمعى عازر  -فرد -مصرى الجنسية

020

8606770

77

5870/87/85

5858/75/70

كارين فانبالين  -فرد  -بلجيكى الجنسية

038

8606707

77

5870/87/85

5858/75/73

ربيع محمد رجب عبد العال  -العالمية لمعالجة المياه
والبيئة ( اكوا فرست )  -فردى  -مصرى الجنسية

037

8606700

77

5870/87/85

5858/75/73

ربيع محمد رجب عبد العال  -العالمية لمعالجة المياه
والبيئة ( اكوا فرست )  -فردى  -مصرى الجنسية

037

8606702

77

5870/87/85

5858/75/73

ربيع محمد رجب عبد العال  -العالمية لمعالجة المياه
والبيئة ( اكوا فرست )  -فردى  -مصرى الجنسية

037

8602650

77

5870/87/67

5858/75/70

لينيي زينشينج جينلويو ميت برودكتس جروب كو -
ليمتد  -شركة محدوده المسؤليه مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين الصين

8603607

77

5870/85/70

5858/75/57

اسامه حسن حسين مصطفى  -مجمع الفجالة لالدوات
الصحية  -فرد مصرى الجنسية

037

8600235

77

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز  ،انك  -شركة امريكية متحده تألفت فى
والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

038

8608620

77

5870/80/73

5858/75/78

تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركة توصية بسيطة

020

8607505

77

5870/82/82

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك

8607060

77

5870/82/80

5858/75/70

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

8607288

77

5870/82/80

5858/75/58

شينزهنين كالوكس بيورفيكاشين تكنولوجى كو ال تى
دى شركة ذات مسئولية محدودة  -تاسست وقائمة طبقا
لقوانين الصين

8605705

77

5870/82/55

5858/75/73

قوانغدونغ فانوارد نيو اليكتريك كو  ,.ال تي دي  - .ذات
مسئوليه محدودة

8605273

77

5870/82/50

5858/75/73

شينهوا اليكتريك كو ال تى تة اوف قوانغدونغ  -شركة
ذات مسئوليه محدوده

8606030

77

5870/83/53

5858/75/57

اكسيد الصناعية ذ م م  -شركة ذات مسولية محدودة

8600030

77

5870/87/80

5858/75/55

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

8602200

77

5870/87/50

5858/75/80

الفارس لصناعة المواسير االلمانية وانظمة المياه  -ش
ذات مسئوليه محدودة

8602086

77

5870/87/68

5858/75/80

الهندسية االلمانية للصناعات المتطورة  -هانى على
احمد وشركاة  -شركة تضامن

8603338

77

5870/80/58

5858/75/87

تايتشو وييى اليكتريك كو  ،.ال تى دى - .شركة ذات
مسئوليه محدودة

8607003

77

5870/80/85

5858/75/80

شركه برايدز هاوس للتجاره  -شركة مساهمة

8600538

77

5870/80/70

5858/75/80

عبدالله محمد سيد عبد الحى  -سبارك انتيا للخدمات
وتوريد قطع غيار الكترونيات  -فرد  -مصرى
الجنسية

8630286

75

5870/80/87

5858/75/80

تشنغدو ايركرافت اندستريال (جروب) كوربوريشن ال
تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

037

037

037

000

8672600

75

5870/80/73

5858/75/57

شركة احمد محمد محمد خليل بدوى -ارابتك تريدنج
كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه  -ش
توصية بسيطة

028

8606370

75

5870/87/87

5858/75/70

هيواندى موتور كومباني  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين كوريا

038

8600728

75

5870/87/56

5858/75/57

الشركه الهندسيه لصناعه السيارات -شركة مساهمة
مصرية

038

8600227

75

5870/86/57

5858/75/80

بريدجستون اليسنسينج سيرفيسز ،انك  -شركة متحده
تالفت بموجب قوانين والية ديالوير

037

8608560

75

5870/80/72

5858/75/57

رينو اس ايه اس  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا

037

8608305

75

5870/80/57

5858/75/72

اسالم رضي سعد ابو حمود -فردي  -مصرى الجنسية

8608780

75

5870/80/55

5858/75/78

بريدجستون اليسنسينج سيرفيسز انك  ,شركه متحدة
تالفت بموجب قوانين واليه ديالوير

038

8608782

75

5870/80/55

5858/75/57

بريد جستون اليسنسينج سيرفيسز انك متحده  -شركة
متحدة تألفت بموجب قوانين والية ديالوير

038

8607756

75

5870/82/72

5858/75/56

شركة مصر للمنظفات والكيماويات ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

8607052

75

5870/82/70

5858/75/70

هشام محمد مغاورى احمد نصر  -فردى  -مصرى
الجنسية

8606763

75

5870/83/75

5858/75/85

بريدجستون كوربوريشين شركة مساهمة تالفت بموجب
قوانين اليابان

8600557

75

5870/87/86

5858/75/57

عطوان جروب  -شركة ذات مسئولية محدوده

8602062

75

5870/87/52

5858/75/73

نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا (وتعمل ايضا باسم
نيسان موتور كو ،.ال تى دى )

8607225

75

5870/80/86

5858/75/57

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست بموجب قوانين سويسرا

8600677

75

5870/80/70

5858/75/80

غوانغز هو ييجي انفايرونمنتال بروتيكشن تكنولوجي كو

038

 ،ليمتد  -شركة صينية محدودة

8600037

75

5870/80/55

5858/75/68

اوتو ماركت للتجارة ( الغلبان جروب ) (ش.م.م ) -
شركة مساهمة مصرية

8600755

75

5870/78/85

5858/75/80

ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش مساهمة

8602673

76

5870/87/55

5858/75/80

اسالم مسعد محمد العايدى وشريكة  -بلو جروب
للمقاوالت والتوريدات واالستيراد والتصدير  -شركة
تضامن

8600083

76

5870/78/73

5858/75/76

ماجد احمد محمد وشركاه  -شركة فينوس لالستيراد
والتصدير والتجميع والتوكيالت التجارية  -شركة
توصية بسيطة

8670085

70

5870/77/80

5858/75/76

ابل أنك  -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية

038

8600756

70

5870/87/55

5858/75/73

ابل انك  -شركة محدودة المسؤولية قائمه ومنظمه
بموجب القوانين المرعيه في كاليفورنيا  ,الواليات
المتحدة االمريكيه

038

8600652

70

5870/80/85

5858/75/83

ستيال لونا سول ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

038

8600072

70

5870/87/80

5858/75/57

تارجت براندز  ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى
والية مينيسوتا الواليات المتحدة ااالمريكية

8600308

70

5870/80/52

5858/75/83

نيكوفنتشرز هو دنغز ليمتد  -ش محدودة المسئوليه طبقا
لقوانين المملكة المتحده

037

8656037

-7
2

5872/78/80

5858/75/78

شركة شورى للكيماويات  -شركة مساهمة مصرية

025

8656036

-7
2

5872/78/80

5858/75/78

شركة شورى للكيماويات  -شركة مساهمة مصرية

025

8600087

72

5870/78/73

5858/75/76

ماجد احمد محمد وشركاه  -شركة فينوس لالستيراد
والتصدير والتجميع والتوكيالت التجارية  -شركة
توصية بسيطة

8500687

73

5876/82/55

5858/75/78

مؤسسة اسباير زون  -مؤسسة عامة قطرية

037

050

8500607

73

5870/86/82

5858/75/80

صبرى لمعى ينى  -فرد مصرى الجنسية

060

8656000

73

5872/80/55

5858/75/83

المجموعة المالية هيرميس القابضة  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين مصر العربية

005

8653758

73

5872/77/70

5858/75/50

شركة ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين االمارات
العربية المتحدة

037

8627070

73

5877/80/57

5858/75/50

كلمن لالنتاج التعليمى  -شركة ذات مسئوليه محدودة

067

8632767

73

5870/85/70

5858/75/72

شركة باعظيم للتجارة

000

8670666

73

5870/78/72

5858/75/73

شلهوب جروب ليمتد  -شركة بريطانية

8670602

73

5870/78/72

5858/75/57

تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى
والية  -مينيسوتا  -الواليات المتحدة االمريكية

038

8670626

73

5870/78/50

5858/75/87

ريلمى تشونغتشينغ موبيل تيليكو ميونيكاشونز كورب -
ال تى دى  -شركة ذات مسئولية محدودة

037

8605388

73

5870/75/73

5858/75/70

سفينسكا سيولوسا اكتيبولجات اس سي ايه -شركة
مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين السويد

037

8606007

73

5870/87/80

5858/75/70

مجموعة الخظوط الجوية القطرية (ش.م.ق .م)  -شركة
مساهمة خاصة قطرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين قطر

038

8600087

73

5870/87/56

5858/75/73

دى سى كوميكس  -شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
أمريكا

023

8607273

73

5870/86/78

5858/75/80

الشركة المتحده لإلعالن  -شركة مساهمة

8600807

73

5870/86/70

5858/75/56

الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري  -باندا -
شركة مساهمه

038

8600236

73

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز ’انك شركه امريكيه متحدة تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

038

8600038

73

5870/80/78

5858/75/80

اويلز اند جرينزVMIO YID ATYMIOش.ذ.م.م _
شركةذات مسئولية محدودة

8607500

73

5870/82/82

5858/75/85

ذى كارتون نيتورك  ،انك - .شركة تألفت في ديالوير

8606776

73

5870/83/50

5858/75/57

جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  -شركه
مساهمه مصريه

8606772

73

5870/83/50

5858/75/57

جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  -شركه
مساهمه مصريه

8606770

73

5870/83/50

5858/75/57

جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  -شركه
مساهمه مصريه

8606707

73

5870/83/50

5858/75/57

جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  -شركه
مساهمه مصريه

8606705

73

5870/83/50

5858/75/57

جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  -شركه
مساهمه مصريه

8606003

73

5870/83/52

5858/75/70

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  -شركة مساهمة
مصريه

8600500

73

5870/87/80

5858/75/70

بيتر سمير سامى ارمانيوس  -فرد مصرى الجنسية

8600076

73

5870/87/80

5858/75/56

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى
والية  -مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

8600760

73

5870/87/70

5858/75/57

سيرك دو سوليي كندا انك  -شركة متحدة كندية

8602766

73

5870/87/50

5858/75/80

السيد محمد ابراهيم سعد وشريكتة-سفن ستار للتوريدات
العمومية  -شركة تضامن

8603603

73

5870/80/87

5858/75/57

زاج امريكا  -ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
تألفت بموجب والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية

8607727

73

5870/80/57

5858/75/57

فياكوم أنترناشيونال أنك  -شركة مساهمة أمريكية
نظمت وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

8607077

73

5870/80/77

5858/75/57

محمد مدحت منير خضر القيسي وشركاه-مصنع دكتور
القيسي للصناعات الهندسية والبالستيكية-دكتور القيسي-
فريجو مصر -شركة توصية بسيطة

038

037

8600825

73

5870/80/75

5858/75/80

الربوة لالستثمار الزراعي و التصنيع الغذائي (ش.ذ.ذ.م)
 -شركة ذات مسئولية محدودة

8600307

73

5870/80/52

5858/75/83

نيكوفنتشرز هو دنغز ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه
منظمة وقائمة بحسب القوانين المرعية فى المملكة
المتحده

8600723

73

5870/78/85

5858/75/78

فاشن سوليوشينز  -snfihsa fsnoihsafشركه ذات
مسئوليه محدودة

8600576

73

5870/78/86

5858/75/80

شركة سيلفا للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

8627323

77

5877/78/87

5858/75/58

محفوظ على محمد سعيد  -فرد مصري الجنسيه

038

8603550

77

5870/85/70

5858/75/50

ديميليك (يو اس ايه) انك.شركة تألفت بموجب قوانين
ديالوير

038

8600025

77

5870/80/80

5858/75/58

ياغمور ب ف متعهدليك ماكينا إنشآت إدخاالت
إخراجات صناعي وتجارات ليمتد شركتي -شركة
محدودة المسئولية تاسست وقائمه طبقا لقوانين تركيا

8608776

77

5870/80/56

5858/75/80

محمد احمد علي سعد الدين وشركاه -الدوليه للصناعات
البالستيكيه -شركة توصيه بسيطه

8607827

77

5870/80/68

5858/75/58

شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية (ش
م م)  -شركة مساهمه مصرية

8605707

77

5870/82/55

5858/75/73

قوانغتشو يو نيك اوتوموتيف برودكتس كو  -ال تي دي
-ذات مسؤلية محدوده

8605068

77

5870/82/57

5858/75/73

تشينغتاى صابوت اويل سيل مانوفاكتورينج كو ال تى
دى  -شركة ذات مسئولية محدودة

8605025

77

5870/83/80

5858/75/55

فرست انترناشيونيال لصناعه المواسير البالستيكيه -
تيرا بايب  -ذات مسؤليه محدودة

8600782

77

5870/87/85

5858/75/80

عماد وليم متى برسوم  -فردى  -مصرى الجنسية

8602200

77

5870/87/50

5858/75/80

الفارس لصناعة المواسير االلمانية وانظمة المياه  -ش
ذات مسئوليه محدودة

037

037

8602700

77

5870/87/68

5858/75/78

الهندسية االلمانية للصناعات المتطورة-هانى على احمد
وشركاة  -شركة تضامن

8602087

77

5870/87/68

5858/75/80

الفارس لصناعة المواسير االلمانية وانظمة المياه -
شركة ذات مسئولية محدودة

8670620

70

5870/78/50

5858/75/57

ريلمى تشو نغتشينغ موبيل تيليكوميونيكاشونز كورب.
ال تى دى-ذات مسئولية محدودة

8600080

70

5870/87/56

5858/75/73

دى سى كوميكس  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
الواليات المتحدة االمريكية

8600233

70

5870/86/57

5858/75/80

سير شوز لتصنيع االحذيه  -شركه مساهمه

8600006

70

5870/86/57

5858/75/85

بوتيجا فينيتا اس .ار .ال .شركة ايطالية

038

8600653

70

5870/80/85

5858/75/83

ستياللونا سول ليميتد -ذات مسئوليه محدوده  -مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

038

8600230

70

5870/80/80

5858/75/57

تارجت براندز انك  -شركه امريكيه متحدة تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

038

8607500

70

5870/82/82

5858/75/85

ذى كارتون نيتورك  ،انك - .شركة تألفت في ديالوير

038

8600073

70

5870/87/80

5858/75/56

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى
والية  -مينسوتا الواليات المتحدة االمريكية

037

8602707

70

5870/87/70

5858/75/80

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمة مصرية

8607725

70

5870/80/57

5858/75/57

فياكوم أنترناشيونال أنك  -شركة مساهمة أمريكية نظمت
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية

8607205

70

5870/80/80

5858/75/57

تشي تشيفي - .فرد صينى الجنسية

8607000

70

5870/80/78

5858/75/58

سكيب هوب  -انك  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية نيويورك  -الواليات المتحدة االمريكية

8632080

70

5870/85/58

5858/75/57

شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية -
شركة مساهمة

023

020

8632075

70

5870/85/58

5858/75/57

الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية  -شركة
مساهمة مصريه

020

8600755

70

5870/87/55

5858/75/83

شركه النهضه للصناعات ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

020

8607027

70

5870/86/75

5858/75/83

شركه النهضه للصناعات  -شركة مساهمة مصرية

020

8600232

70

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحده تألفت فى
والية مينيسوتا  -الواليات المتحدة االمريكية

038

8677008

58

5870/78/87

5858/75/57

هانغتشو موجيا نيتوورك تيكنولوجى كو ،.ال تى دى- .
شركة ذات مسئولية محدودة

8677007

58

5870/78/80

5858/75/80

نينيس محمود جاد خميس جاد  -نينيس  -فرد مصرى
الجنسية

023

8600233

58

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز  ،انك  -شركة امريكية متحده تألفت فى
والية  ،مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

038

8607506

58

5870/82/82

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك

8607522

58

5870/82/82

5858/75/50

نينتيندو كو  -ال تى دى  -شركة يابانية محدودة منظمة
وقائمة تحت قوانين اليابان

8600728

58

5870/87/70

5858/75/76

حسين جمال الدين حسن زكى  -فرد  -مصرى الجنسية

8607206

58

5870/80/80

5858/75/57

تشي تشيفي  - .فرد صينى الجنسية

8607023

58

5870/80/77

5858/75/80

محمد جمال حسن سعد -اروزان لالثاث -فرد مصري
الجنسيه

8600225

58

5870/80/56

5858/75/78

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

8658037

57

5872/87/76

5858/75/87

ستاربكس كوربوريشن( وتعمل ايضا باسم ستاربكس
كوفى كمبنى) شركة امريكية مساهمة مؤسسة وفق
قوانين والية واشنطن

070

8637080

57

5877/75/75

5858/75/77

شركة جمال حسين الحلو وشريكه  -شركة توصية

038

بسيطة

000

8632760

57

5870/85/70

5858/75/72

شركة باعظيم للتجارة

8630333

57

5870/80/70

5858/75/73

إيتور برودكتس كو  -شركة امريكية

8678080

57

5870/82/83

5858/75/77

شركه احمد محمد عبود وشركاه  -عبود استيل  -شركة
توصية بسيطة

8678082

57

5870/82/83

5858/75/58

شركه احمد محمد عبود وشركاه  -عبود استيل  -شركة
توصية بسيطة

8600832

57

5870/86/67

5858/75/83

عمرو عبد المجيد محمد هنديه  -مصنع تشكيل االوانى
المنوليه  -فرد  -مصرى الجنسية

020

8600286

57

5870/80/80

5858/75/80

تارجت براندز انك  -شركة امريكية متحدة  -تألفت فى
والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

037

8607500

57

5870/82/82

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك

8607523

57

5870/82/82

5858/75/50

نينتيندو كو ال تى دى  -شركة يابانيه محدودة منظمه
وقائمه تحت قوانين اليابان .

8607626

57

5870/82/87

5858/75/58

شركة جروب سيب مولينكس -شركة مساهمة بسيطة
تاسست وقائمه طبقا لقوانين فرنسا

8607672

57

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

8607060

57

5870/82/80

5858/75/70

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

8600077

57

5870/87/80

5858/75/50

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

8603002

57

5870/80/70

5858/75/80

بورميولي روكو اس بي ايه -شركة مؤسسه طبقا لقوانين
ايطاليا

8607703

57

5870/80/50

5858/75/55

شينزين سمف انفستمنت كو ليمتد  - -شركة صينية ذات
مسئولية محدودة

8607200

57

5870/80/80

5858/75/57

تشي تشيفي  -فرد

037

037

8602677

55

5870/87/55

5858/75/80

اسالم مسعد محمد العايدى وشريكة  -بلو جروب
للمقاوالت والتوريدات واالستيراد والتصدير  -شركة
تضامن

8603070

55

5870/80/70

5858/75/73

لينيي شينغدي بالستيك كو ال تي دي  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

8627335

56

5877/78/87

5858/75/58

محفوظ على محمد سعيد  -فرد مصرى الجنسية

037

8630723

50

5870/87/57

5858/75/55

محمود محمد اشرف محمود حنفى عيسى  -مصنع بلدى
للمفروشات  -فرد  -مصرى الجنسية

038

8677007

50

5870/78/87

5858/75/57

هاتغتشو موجيا نيتوورك تيكنولوجى كو  -ال تى دى -
شركة ذات مسئولية محدودة

8600067

50

5870/87/73

5858/75/56

حسنين ابراهيم التالوى  -التالوى للمفروشات  -فرد -
مصرى الجنسية

8600230

50

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز ,انك شركه امريكيه متحدة تالفت في
واليه ,مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

8608050

50

5870/80/77

5858/75/80

شركة رمسس للصناعة و التوزبع ش.م.م -شركة
مساهمة مصريه

8608050

50

5870/80/77

5858/75/80

شركة رمسس للصناعة و التوزبع ش.م.م -شركة
مساهمة مصريه

8607527

50

5870/82/82

5858/75/50

نينتيدو كو ليمتد -شركة يابانيه محدودة منظمه وقائمه
تحت قوانين اليابان .

8606070

50

5870/83/53

5858/75/80

جميل محمد ناجى هندى  -فرد سورى الجنسية

8603607

50

5870/80/87

5858/75/57

زاج امريكا ,ال ال سى شركة ذات مسئولية محدودة
تالفت بموجب قوانين واليه ديالوير  ,الواليات المتحدة
االمريكيه

8600752

50

5870/78/76

5858/75/57

حسنين ابراهيم ابراهيم التالوي  -التالوى للمفروشات
 -فرد  -مصرى الجنسية

8570000

52

5875/78/87

5858/75/57

كيدز  ،ال ال سى  -شركة امريكية ذات مسئولية محدودة

038

8620080

52

5877/87/52

5858/75/73

شركة ابراهيم محمد نجيب ابراهيم و شريكه  -شركة
تضامن

8637237

52

5877/75/83

5858/75/72

احمد محمد حسن على العالف  -ماجستيك للتجارة
الدولية  -فرد مصرى الجنسية

8636288

52

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

007

8636287

52

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

007

8633057

52

5870/86/83

5858/75/70

طارق عزت احمد إسماعيل  -فرد  -مصري الجنسية

006

8630536

52

5870/86/50

5858/75/78

االفاضل تكس لصناعة المالبس الجاهزة  -شركة
مساهمة مصرية

8670207

52

5870/80/85

5858/75/80

عايدة اسماعيل عثمان وشركاها  -شركة االسكندرية
الرياضية للخدمات التعليمية والرياضية -شركه توصيه
بسيطه

8670200

52

5870/80/85

5858/75/80

عايدة اسماعيل عثمان وشركاها  -شركة االسكندرية
الرياضية للخدمات التعليمية والرياضية  -شركه توصيه
بسيطه

8600075

52

5870/87/57

5858/75/80

عبد الله محمد عربى تكريتى  -فرد  -سورى الجنسية

8600076

52

5870/87/57

5858/75/80

عبد الله محمد عربى تكريتى  -فرد  -سورى الجنسية

8603700

52

5870/85/70

5858/75/87

الهادى ابراهيم السيد شحاته  -رواد التميز لتصنيع
المالبس  -فرد مصرى الجنسية

8600232

52

5870/86/57

5858/75/80

سير شوز لتصنيع االحذية  _ OAT O VUOشركة
مساهمة مصرية

8600657

52

5870/80/85

5858/75/83

ستيال لونا سول ليميتد  -شركه ذات مسئوليه محدوده
مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين هونج كونج

038

8600230

52

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحده تألفت فى
والية مينيسوتا  -الواليات المتحدة االمريكية

038

037

8608000

52

5870/80/70

5858/75/80

هايدى محى الدين العشرى ناصف وشركائها  -تيليا
للمنسوجات  -شركه تضامن

8607670

52

5870/82/80

5858/75/80

فيال لوكسمبورج اس ايه ار ال  -شركة فى لوكسمبورج

8607673

52

5870/82/80

5858/75/50

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

8607078

52

5870/82/80

5858/75/80

كالكادوز بيجادا نورديست ال تي دي ايه.

8606363

52

5870/83/58

5858/75/50

ريوت جيمز ،انك  -شركة امريكيه متحدة تألفت
بموجب قوانين ديالوير

8606077

52

5870/83/53

5858/75/80

جميل محمد ناجى هندى -فرد  -سورى الجنسية

8600508

52

5870/87/80

5858/75/80

مومينتو فاشون  -شركة ذات مسئوليه محدوده

8600077

52

5870/87/80

5858/75/56

تارجت براندز  ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى
والية مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

8600760

52

5870/87/70

5858/75/57

سيرك دو سوليي كندا انك  -شركة متحدة كندية

8600700

52

5870/87/70

5858/75/78

كريم احمد مصطفى احمد فرد

8602703

52

5870/87/70

5858/75/80

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمة مصرية

8602388

52

5870/87/50

5858/75/78

عبد الحميد محمد ميشو وشريكة -السورية لصناعة نعال
وكعوب االحذية  -شركة تضامن

8602767

52

5870/87/50

5858/75/80

السيد محمد ابراهيم سعد وشريكتة  -سفن ستار
للتوريدات العمومية  -شركة تضامن

8603070

52

5870/80/57

5858/75/78

هاني فتحي محروس عبد ربه وشريكه سمير محمد
صالح الدين  -كايرو فاشون لصناعة المالبس الجاهزة و
االستيراد  -شركة تضامن

8607726

52

5870/80/57

5858/75/57

فياكوم أنترناشيونال أنك  -شركة مساهمة أمريكية مؤلفة
طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

037

037

037

8607030

52

5870/80/77

5858/75/80

وائل بدر سيد بدر  -روك هيل للمالبس الجينز -فرد

8600376

52

5870/80/50

5858/75/80

أدا فوتوير ( تايالند ) كو  .ليمتد  -شركة تايالندية
محدودة

8600306

52

5870/80/52

5858/75/83

نيكوفنتشرز هو دنغز ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه
منظمة وقائمة بحسب القوانين المرعية فى المملكة
المتحده

8600087

52

5870/78/80

5858/75/76

نيوالين لتصنيع المالبس والتريكو  -شركه مساهمة
مصريه

8600070

52

5870/78/72

5858/75/57

ريموت جيمز  -انك  -شركة امريكية متحده تألفت
بموجب قوانين ديالوير

8607005

53

5870/75/83

5858/75/76

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ،انك شركه
منظمه وقائمه بموجب القوانين المرعيه في واليه
ديالوير  ,الواليات المتحدة االمريكيه

038

8600278

53

5870/80/80

5858/75/87

تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحده تألفت فى
والية مينيسوتا  -الواليات المتحدة االمريكية

038

8600070

53

5870/87/80

5858/75/56

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة في واليه ,
مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكيه

037

8600277

57

5870/80/80

5858/75/57

تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألت فى
والية  -مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

038

8600037

57

5870/87/80

5858/75/56

تارجت براندز  ,انك  -شركة امريكية متحدة تالفت في
واليه  ,مينيسوتا الواليات المتحدة المتحدة االمريكيه

037

8670086

50

5870/77/80

5858/75/76

ابل أنك -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب
القوانين المرعية فى كاليفورنيا  -الواليات المتحدة
االمريكية

038

8603270

50

5870/85/58

5858/75/83

جوزيف البير وهبه توفيق  -كيرو الدوات الصيد  -فرد
مصري الجنسيه

038

8607580

50

5870/86/80

5858/75/80

شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة ش.م.م  -ذات مسؤليه
محدودة

037

8600275

50

5870/80/80

5858/75/57

تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألفت ى
والية  -مينيسوتا الواليات المتحدة االمريكية

038

037

8608508

50

5870/80/73

5858/75/80

شركة ريتال وورلد ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

8608505

50

5870/80/73

5858/75/80

شركة ريتال وورلد ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

8607677

50

5870/82/80

5858/75/50

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

8600708

50

5870/87/70

5858/75/57

سيرك دو سوليي كندا انك  -شركة متحدة كندية

8607720

50

5870/80/57

5858/75/57

فياكوم أنترناشيونال أنك  -شركة مساهمة أمريكية نظمت
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية

8607202

50

5870/80/80

5858/75/57

تشي تشيفي - .فرد صينى الجنسية

8658252

50

5872/87/87

5858/75/76

نجالء عبد الحميد محمد البسيونى  -صن شاين ديرى
ميدل ايست  -فرد  -مصرية الجنسية

8650505

50

5872/78/77

5858/75/50

عطيفى وشريكية  -االصيل لتعبئة المواد الغذائية -
شركه توصيه بسيطه

8660005

50

5873/80/53

5858/75/76

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

8607087

50

5877/85/72

5858/75/55

ممدوح السيد محمد ستين ( -جلفكو ستين جروب )  -فرد
مصرى الجنسية

8600680

50

5877/86/53

5858/75/70

شركة بى تى سينار ماس اجرو ريسورسيز آند
تكنولوجى  ،تى بى كيه  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين اندونيسيا

8620002

50

5877/78/72

5858/75/76

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

022

8637877

50

5877/77/50

5858/75/86

شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش
مساهمة

000

8637005

50

5877/75/82

5858/75/80

الشركة المصرية السويسرية للمركزات  -شركه مساهمه
مصريه

072

057

8636786

50

5870/87/77

5858/75/87

شركة شيبسى للصناعات الغذائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

037

8636052

50

5870/87/72

5858/75/87

بيبسيكو أنك - .شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية
نورث كارولينا

037

8632730

50

5870/85/70

5858/75/80

شركة الجيزاوى لمنتجات االلبان وشريكته  -شركة
تضامن

8633636

50

5870/85/57

5858/75/72

شركة ماسان التجارية  -شركة مساهمة مصرية

038

8633702

50

5870/86/83

5858/75/83

توفير للمواد الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

038

8630302

50

5870/80/70

5858/75/77

فرى فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

8630750

50

5870/80/70

5858/75/77

اجواء للصناعات الغذائية مصر  -شركة مساهمة
مصريه

8678700

50

5870/80/68

5858/75/77

شركة فرى فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

8677805

50

5870/82/72

5858/75/87

شركة الفارس العربى للزيوت والصابون والمنظفات
الصناعية ش م م  -شركة مساهمة مصرية

000

8675802

50

5870/83/87

5858/75/83

توفير للمواد الغذائية (كازيون)  -شركة مساهمة

027

8676700

50

5870/87/77

5858/75/78

تامر رجب وشركاه -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير

8670602

50

5870/87/50

5858/75/85

السيد السيد حامد دراهم  -نيو ميرتكس  -فرد  -مصرى
الجنسية

8670008

50

5870/80/80

5858/75/58

شركة الدقهليه للمجازر  -شركة مساهمة مصرية

8670078

50

5870/78/55

5858/75/58

شركة الصناعات الغذائيه العربيه ( دومتى ) ش.م.م -
شركه مساهمه مصريه

037

8608500

50

5870/77/77

5858/75/78

السالم للضيافة  -شركة قطرية ذات مسئولية محدودة

022

025

8606802

50

5870/75/56

5858/75/80

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير -شركه توصيه بسيطه

027

8600737

50

5870/87/76

5858/75/56

الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى -باندا ) -
شركة مساهمة مصرية

037

8602620

50

5870/87/67

5858/75/57

شركة محمد باوزير للتجارة  -شركة محدودة المسئولية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

038

8602637

50

5870/87/67

5858/75/57

شركة محمد باوزير للتجارة  -شركة محدودة
المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية

8607877

50

5870/85/57

5858/75/78

السيد ابراهيم محمد عبدالله  -مؤسسة النوسانى للمخلالت
اللوكس  -فرد مصري الجنسيه

8607637

50

5870/86/82

5858/75/80

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

020

8607630

50

5870/86/82

5858/75/80

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

020

8607630

50

5870/86/82

5858/75/80

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

020

8600805

50

5870/86/70

5858/75/56

الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري  -باندا -
شركة مساهمه

038

8600026

50

5870/86/58

5858/75/77

ايمانز للمواد النشوية والزيوت النباتية  -شركة مساهمة
مصرية

8600020

50

5870/86/58

5858/75/77

ايمانز للمواد النشوية والزيوت النباتية  -شركة مساهمة
مصرية

8600803

50

5870/86/50

5858/75/57

شركة شيبسي للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصريه

038

8600035

50

5870/80/80

5858/75/58

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

020

8600088

50

5870/80/78

5858/75/57

كيند ال ال سى  -شركة ذات مسؤولية محدودة فى والية
ديالوير

8605076

50

5870/82/50

5858/75/78

شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

8605070

50

5870/82/50

5858/75/78

االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه ش.م.م  -شركه
مساهمة مصريه

8606008

50

5870/83/52

5858/75/57

شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه
مصرية

8606005

50

5870/83/52

5858/75/57

شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه
مصرية

8600782

50

5870/87/70

5858/75/80

المصرية لحفظ وتبريد الخضروات والفاكهة (احمد عبد
الهادى احمد ابو النصر وشركاة ) -شركة توصية
بسيطة

8600787

50

5870/87/70

5858/75/80

المصرية لحفظ وتبريد الخضروات والفاكهة (احمد عبد
الهادى احمد ابو النصر وشركاة ) -شركة توصية
بسيطة

8602877

50

5870/87/77

5858/75/87

شركة محمود عبد العزيز عثمان وشريكه  -النصر
للمنتجات الغذائية  -شركة تضامن

037

8602376

50

5870/87/50

5858/75/78

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير -شركه توصيه بسيطه

038

8603865

50

5870/80/80

5858/75/78

شركة عافية العالمية  -مصر  -صافوال مصر  -شركة
مساهمة مصرية

8603226

50

5870/80/70

5858/75/57

اشرف ومحمد احمد محمد رسالن وشركاهم  -شركة
توصيه بسيطه

8603078

50

5870/80/55

5858/75/73

شركة باجة للصناعات الغذائية  -شركة سعوديه

8607500

50

5870/80/50

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة موسسه في موريشيوس
محدودة

8607776

50

5870/80/80

5858/75/78

تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت
التجارية واالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

8600807

50

5870/80/75

5858/75/80

الربوة لالستثمار الزراعي و التصنيع الغذائي (ش.ذ.ذ.م)
 -شركة ذات مسئولية محدودة

8600707

50

5870/80/73

5858/75/76

الكتو فودز لمنتجات االلبان والعصائر  -عبد الرازق
محمد محمد بدر -افراد

038

8600077

50

5870/80/50

5858/75/80

صن لي  ،انك .شركة امريكيه تخضع لقوانين واليه
كاليفورنيا

8088277

50

5870/78/56

5858/75/80

محمد السيد محمد السيد الجناينى  -فرد مصرى الجنسية

8088277

50

5870/78/50

5858/75/80

شركة العسيلى لالستيراد والتصدير  -السيد مسعد مسعد
العسيلى -فردى  -مصرى الجنسية

8500072

68

5876/83/86

5858/75/73

مارس  -انكوربوريتد  -شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين
والية ديالوير

8667677

68

5873/83/50

5858/75/56

فارس داود عبد الحفيظ النتشه  -الفارس العربي
للصناعات الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

8606705

68

5873/77/73

5858/75/78

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

8600087

68

5873/75/55

5858/75/76

بى أر أف فودز جى ام بى اتش

038

8600086

68

5873/75/55

5858/75/76

بى أر أف فودز جى ام بى اتش

038

8603837

68

5877/87/77

5858/75/70

السيد  -افو كيفورك قزانجى  -لبناني الجنسية

037

8600660

68

5877/86/57

5858/75/76

احمد اسماعيل على عبد الباسط وشركاة  -شركة
االميرة لتعبئة المواد الغذائية  -شركة تضامن

8600606

68

5877/86/57

5858/75/76

احمد اساعيل على عبد الباسط وشركاة  -شركة االميرة
لتعبئة المواد الغذائية  -شركة تضامن

067

8625076

68

5877/83/77

5858/75/87

شركة سيما للتصنيع الغذائى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

026

8625005

68

5877/83/76

5858/75/78

شركة آرما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريسيوس
محدودة

037

8622038

68

5877/80/55

5858/75/87

الياسمين فور امبورت اند ديستربيوشن  -ش ذات
مسئوليه محدودة

020

8622000

68

5877/80/50

5858/75/70

جورمية ايجيبت دوت كوم لالغذية  -شركة مساهمة
مصريه

037

020

8623070

68

5877/80/77

5858/75/55

حسين علي احمد حسين  -فرد مصري الجنسيه

038

8627303

68

5877/78/87

5858/75/78

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

037

8627070

68

5877/78/86

5858/75/58

نزيه حاقظ سليم ميخائيل  -اكمسالنت درينك للتصنيع
والتوزيع لصاحبها نزيه حاقظ سليم ميخائيل  -فرد -
مصرى الجنسية

022

8620502

68

5877/78/50

5858/75/58

عادل ابراهيم السيد عطية  -الياسمين لتعبئة المواد
الغذائيه  -فرد مصرى الجنسية

067

8637876

68

5877/77/50

5858/75/72

امون للمواد الغذائيه  -عماد سمير امير صالح -
فردى  -مصرى الجنسية

038

8636780

68

5870/87/77

5858/75/87

شركة شيبسى للصناعات الغذائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

037

8636053

68

5870/87/72

5858/75/87

بيبسيكو أنك - .شركة متحدة تالفت بموجب قوانين والية
نورث كارولينا

037

8636078

68

5870/87/77

5858/75/87

شركة اتي لصناعة المواد الغذائية و التجارة المساهمة -
شركة مساهمة

037

8636077

68

5870/87/77

5858/75/87

شركة اتي لصناعة المواد الغذائية و التجارة المساهمة -
شركة مساهمة تركيا

037

8630808

68

5870/87/70

5858/75/50

جرين اليف للبسكويت والشيكوالته لصاحبتها  -عزة
مصطفى عبد العزيز محارم  -فردى  -مصرية الجنسية

000

8632700

68

5870/85/83

5858/75/76

باريال سفيرج أ ب شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين السويد

005

8633630

68

5870/85/57

5858/75/72

شركة ماسان التجارية  -شركة مساهمة مصرية

038

8678588

68

5870/80/68

5858/75/77

شركة فرى فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

8675367

68

5870/83/50

5858/75/56

امال عبد النبي فتح الله سالم  -مصنع الحرمين للحالوة
الطحينية والطحينة  -فرد  -مصرى الجنسية

000

8675360

68

5870/83/50

5858/75/56

امال عبد النبي فتح الله سالم  -مصنع الحرمين للحالوة
الطحينية والطحينة  -فرد  -مصرى الجنسية

000

8672760

68

5870/80/70

5858/75/70

أحمد محمد عطية الكمار وشركاة  -هابى سويت
للصناعات الغذائية  -شركه (توصيه بسيطه)

8670705

68

5870/78/77

5858/75/70

تى سى هيرتالند ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية انديانا -
الواليات المتحدة االمريكية

037

8670070

68

5870/77/80

5858/77/50

عبد الناصر عبد العزيز حسن ناصر وشريكة  -شركة
ناصر المتحده  -شركة تضامن

020

8608573

68

5870/77/77

5858/75/72

امون للمواد الغذائيه لصاحبها عماد سمير امير صالح -
فرد  -مصرى الجنسية

038

8606080

68

5870/75/57

5858/75/55

محمد شريف حمدى قريطم -الشريف لتصنيع الحلويات-
فردى  -مصري الجنسية

022

8600877

68

5870/87/78

5858/75/73

السيد عامر محمد السيد محمد عبد الجواد  -كوالتي
تارجت  -فرد  -مصرى الجنسية

037

8600005

68

5870/87/50

5858/75/80

شعيب عمر الدورى وفراس رامز البرازى  -السورية
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

8600006

68

5870/87/50

5858/75/80

شعيب عمر الدورى وفراس رامز البرازى  -السورية
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

8600000

68

5870/87/50

5858/75/80

شعيب عمر الدورى وفراس رامز البرازى  -السورية
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

8600007

68

5870/87/50

5858/75/80

شعيب عمر الدورى وفراس رامز البرازى  -السورية
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

8600007

68

5870/87/50

5858/75/70

شعيب عمر الدورى وفراس رامز البرازى  -السورية
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

8607880

68

5870/85/57

5858/75/73

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس .ار .ال
( دى ام جى ايطاليا اس .ار .ال )  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا

8607820

68

5870/85/50

5858/75/80

ايزيس لتصنيع المواد الغذائية ش.م.م  -شركه مساهمه
مصريه

8607870

68

5870/85/50

5858/75/80

شركة ايزيس لتصنيع المواد الغذائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

037

8607872

68

5870/85/50

5858/75/80

شركة ايزيس لتصنيع المواد الغذائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

8607635

68

5870/86/82

5858/75/80

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

020

8607632

68

5870/86/82

5858/75/80

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

020

8607678

68

5870/86/82

5858/75/80

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

020

8600807

68

5870/86/70

5858/75/56

الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري  -باندا -
شركة مساهمه

038

8600757

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه مصرية

037

8600755

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

037

8600750

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه مصرية

038

8600752

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه مصرية

038

8600753

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

038

8600757

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

037

8600750

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه مصرية

8600750

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

8600768

68

5870/86/67

5858/75/58

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

8600767

68

5870/86/67

5858/75/50

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

037

8600765

68

5870/86/67

5858/75/50

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه مصرية

8600766

68

5870/86/67

5858/75/50

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

8600760

68

5870/86/67

5858/75/50

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

8600762

68

5870/86/67

5858/75/50

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه

8600763

68

5870/86/67

5858/75/50

شركة كارافان للتسويق  -شركة مساهمه مصرية

8600087

68

5870/80/78

5858/75/73

كيند ال ال سى  -شركة ذات مسؤولية محدودة فى والية
ديالوير

8608500

68

5870/80/72

5858/75/87

نرمين ابراهيم محمود المفتش  -رونى تريد  -فرد -
مصرى الجنسية

8608056

68

5870/80/77

5858/75/80

تامر رجب و شركاه -شهره للتجاره و التوكيالت
التجاريه و التصدير -شركة توصية بسيطة

020

8607073

68

5870/82/80

5858/75/83

هيدرو فارمز للحلول الزراعيه  -ذات مسئوليه محدودة

038

8605860

68

5870/82/58

5858/75/50

سولين سيكوالتا جيدا ساناى فى تيكاريت انونيم سيركيتى

8605000

68

5870/82/50

5858/75/80

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
والتصدير -شركه توصيه بسيطه

8606006

68

5870/83/52

5858/75/57

شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه
مصرية

8606073

68

5870/83/52

5858/75/77

محمود عبد الشافى عطيفى جمعه  -فرد مصرى الجنسية

037

8600632

68

5870/87/80

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

037

8600063

68

5870/87/72

5858/75/80

شركة الوفاق السعودي للصناعات الغذائية  -شركة
توصية بسيطة

038

037

8602780

68

5870/87/70

5858/75/87

هلثى سناكس ليمتد  -شركة ذات مسئوليه محدوده

8603700

68

5870/80/83

5858/75/70

ايدمارك اندستريز اس دى ان بى اتش دى  -شركة
ماليزية

8603030

68

5870/80/55

5858/75/73

شركة باجة للصناعات الغذائية  -شركة سعوديه

8600800

68

5870/80/75

5858/75/80

الربوة لالستثمار الزراعي و التصنيع الغذائي (ش.ذ.ذ.م)
 -شركة ذات مسئولية محدودة

8600376

68

5870/80/50

5858/75/58

مصطفى محمد عبد المعطي عبد العزيز الجيار  -الجيار
 -فرد  -مصرى الجنسية

8600000

68

5870/80/50

5858/75/80

شركة حمادة صبحى زكى محمد وكريم انور فاروق
قريطم وشركائهم-شركة لؤلؤة الخليج لخلط وتوليف
وتعبئة الشاى -ش توصية بسيطة

8088263

68

5870/78/50

5858/75/78

كايرو فودز للصناعات الغذائية-شركه مساهمه مصريه

8088267

68

5870/78/50

5858/75/78

شركة كايرو فودز للصناعات الغذائية-شركه مساهمه
مصريه

8088270

68

5870/78/50

5858/75/80

المصرية الهولندية للصناعات الغذائية لصاحبها حسن
محمد محمود سعيد  -فردى  -مصرى الجنسية

8607827

67

5873/80/50

5858/75/50

الحياه للمواد الغذائيه (ش ذ م م)  -شركة ذات مسئولية
محدودة

023

8605077

67

5873/77/85

5858/75/70

الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)  -شركة
مساهمة مصرية

022

8625037

67

5877/83/76

5858/75/76

احمد اساعيل على عبد الباسط وشركاة  -شركة االميرة
لتعبئة المواد الغذائية  -شركة تضامن

067

8625030

67

5877/83/76

5858/75/76

احمد اساعيل على عبد الباسط وشركاة  -شركة االميرة
لتعبئة المواد الغذائية  -شركة تضامن

067

8627028

67

5877/78/85

5858/75/72

كابيسان ايجيبت للتصدير  -شركة مساهمة مصرية

060

8627000

67

5877/78/86

5858/75/83

محمد حسين عبد المعطى حسين  -االيمان لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

023

037

8627005

67

5877/78/86

5858/75/58

محمد حسين عبد المعطى حسين  -االيمان لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

022

8633632

67

5870/85/57

5858/75/72

شركة ماسان التجارية  -شركة مساهمة مصرية

038

8630577

67

5870/86/50

5858/75/77

شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة
مساهمة مصرية

8603527

67

5870/85/77

5858/75/68

مجدى احمد السيد مرزوق  -مكتب الصفا لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

8603686

67

5870/85/77

5858/75/55

السكري اخوان عماد الدين عبد المعطى عبد الحافظ
السكري وشركاه - -شركة تضامن

8600802

67

5870/86/70

5858/75/56

الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري  -باندا -
شركة مساهمه

8600560

67

5870/86/70

5858/75/78

شركة االيمان لألعالف ش .م.م  -شركه مساهمه
مصريه

8607077

67

5870/82/80

5858/75/83

هيدرو فارمز للحلول الزراعيه  -شركة مصرية ذات
مسئوليه محدودة

038

8605078

67

5870/82/57

5858/75/73

زيتونة للصناعات الزراعية -شركة ذات مسئولية
محدودة

036

8603075

67

5870/80/55

5858/75/73

شركة باجة للصناعات الغذائية  -شركة سعوديه

8088273

67

5870/78/50

5858/75/80

على امين مصطفى ابو شنب  -الدولية للشتالت -
فردى  -مصرى الجنسية

8607825

65

5873/80/50

5858/75/50

الحياه للمواد الغذائيه ( YI n ni ssa fioss
ش.ذ.م.م )  -شركه ذات مسؤليه محدودة

8605070

65

5873/77/85

5858/75/70

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) -
شركة مساهمة مصرية

8607562

65

5877/85/76

5858/75/70

توتو ليمتد  -ذات مسؤليه محدودة تاسست وقائمه طبقا
لقوانين مالطا

037

8628530

65

5877/80/75

5858/75/87

اناضولو افيس لصناعات البيرة والشعير المتحدة -
شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية

038

038

023

تركيا

8628530

65

5877/80/75

5858/75/87

اناضولو افيس لصناعات البيرة والشعير المتحدة -
شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية
تركيا

038

8628578

65

5877/80/75

5858/75/87

اناضولو افيس لصناعات البيرة والشعير المتحدة شركه
مساهمه مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين جمهوريه تركيا

038

8628577

65

5877/80/75

5858/75/87

اناضولو افيس لصناعات البيرة والشعير المتحدة -
شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية
تركيا

038

8628575

65

5877/80/75

5858/75/87

اناضولو افيس لصناعات البيرة والشعير المتحدة -
شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية
كوريا

038

8623733

65

5877/80/76

5858/75/56

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

8636700

65

5870/87/70

5858/75/87

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة مساهمة مصرية

003

8636728

65

5870/87/70

5858/75/72

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة مساهمة مصرية

003

8633633

65

5870/85/57

5858/75/72

شركة ماسان التجارية  -شركة مساهمة مصرية

038

8673575

65

5870/80/80

5858/75/50

الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) -
شركة مساهمة مصرية

8677707

65

5870/80/53

5858/75/55

احمد عبد المنعم محمد احمد  -الفارس فودز لتصنيع
وتعبئة العصائر والمواد الغذائية  -فردى  -مصري
الجنسية

026

8677706

65

5870/80/53

5858/75/55

احمد عبد المنعم محمد احمد  -الفارس فودز لتصنيع
وتعبئة العصائر والمواد الغذائية  -فرد مصرى الجنسية

026

8677700

65

5870/80/53

5858/75/55

احمد عبد المنعم محمد احمد  -الفارس فودز لتصنيع
وتعبئة العصائر والمواد الغذائية  -فردى  -مصري
الجنسية

026

8602630

65

5870/87/67

5858/75/57

سي اس ار  -شركة عامه محدوده تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا

8603826

65

5870/85/76

5858/75/80

شركة جامى للعصائر والصناعات الغذائية ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

8608750

65

5870/80/70

5858/75/73

يوروبيان ريفريشمنتس  -شركة مؤسسة بموجب قوانين
ايرلندا

8607738

65

5870/82/82

5858/75/80

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

8607070

65

5870/82/80

5858/75/83

هيدرو فارمز للحلول الزراعيه  -ذات مسئوليه محدودة

038

8607200

65

5870/82/75

5858/75/58

كارباثيان سبرينجز اس ايه  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين رومانيا

037

8605708

65

5870/82/55

5858/75/73

موسي لمتيد -شركة ذات مسئولية محدودة

8600800

65

5870/87/85

5858/75/80

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية و المشروبات -
شركة مساهمة

8600505

65

5870/87/80

5858/75/80

شركة االلبان الدنماركية االردنية ذ.م.م

8603702

65

5870/80/83

5858/75/70

ايد مارك اندستريز اس دى ان بى اتش دى  -شركة
ماليزية

8603076

65

5870/80/55

5858/75/73

شركة باجة للصناعات الغذائية  -شركة سعوديه

8607002

65

5870/80/77

5858/75/57

محمد سيد مدبولى -مؤسسة الحالل للتجارة والتوريدات
واالستيراد والتصدير -فرد مصري الجنسيه

8600800

65

5870/80/75

5858/75/80

الربوة لالستثمار الزراعي و التصنيع الغذائي (ش.ذ.ذ.م)
 -شركة ذات مسئولية محدودة

8636702

66

5870/87/70

5858/75/87

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة مساهمة مصرية

003

8606760

66

5870/83/75

5858/75/85

اوستن  ،نيكولس اند كو ،.انكوربوريتد  -شركة امريكية
تألفت فى ديالوير

038

8607072

66

5870/80/77

5858/75/80

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة مساهمه مصرية

038

000

8682266

60

5870/80/80

5858/75/70

حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار  -مؤسسة
الصعيدى لتجارة وتصنيع الدخان واالستيراد والتصدير
 -فرد مصرى الجنسية

8622687

60

5877/80/76

5858/75/76

محمد محمد عبد الوهاب يوسف الباز  -مصنع ادخنة
الباز  -فرد مصرى الجنسية

8607777

60

5870/86/86

5858/75/76

فيليب موريس براندس اس ايه ار ال  -شركة محدودة
المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا

8606232

60

5870/83/70

5858/75/58

جوول البس  -إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين :والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

8606076

60

5870/83/52

5858/75/72

بى ار انترناشيونال هولدنيج انك .

8606007

60

5870/83/52

5858/75/80

بي ام جي اندستريز ش م ح  -شركة ذات مسؤلية
محدوده اماراتية

8600757

60

5870/87/85

5858/75/56

روثليس فابور كوربوريشن  -ش امريكية

037

8600750

60

5870/87/85

5858/75/50

روثليس فابور كوربوريشن  -شركه امريكية

037

8600600

60

5870/87/80

5858/75/50

اكس ال فيب ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده

037

8600080

60

5870/87/72

5858/75/70

اى اف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد

037

8602783

60

5870/87/70

5858/75/57

بكين كونجاك تكنولوجى كو  ،.ال تي دي  -ش ذات
مسئوليه محدودة

8600326

60

5870/78/78

5858/75/80

ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجاريه  -شركة ذات مسئوليه محدوده

8707306

62

5887/86/75

5858/75/86

الشركة اللبنانية لتطوير واعاادة اعمار وسط المدينة
بيروت ش م ل شركة مساهمة لبنانية

8502070

62

5876/85/50

5858/75/80

جوجل انك  - AVVAIU MIC -شركة مساهمة
مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير

8682703

62

5870/80/87

5858/75/50

اف ار دى فور لالستثمارات السياحية  -شركة مساهمة
مصرية

077

020

8683070

62

5870/80/50

5858/75/80

نيكست جروب بى ال سى  -شركة اهلية محدودة
مؤسسة طبقا لقوانين بريطانيا

022

8676282

62

5872/85/86

5858/75/57

ماجد الفطيم العقارية  -ش .ذ.م.م  -شركة امارتية ذات
مسئولية محدودة

020

8672227

62

5872/86/52

5858/75/80

شركة شريف لطفى سياج لطفى سياج وشركاه  -سياج
للتجارة الخارجية  -شركة توصية بسيطة

037

8652306

62

5872/77/75

5858/75/78

شركة شورى للكيماويات  -شركة مساهمة مصرية

058

8657783

62

5872/75/77

5858/75/73

شركة برافو للتنمية الصناعية واالستثمار  -شركة
مساهمة مصرية

060

8608057

62

5873/80/57

5858/75/50

الحياة للمواد الغذائية (ش ذ م م)  -شركة ذات مسئولية
محدودة

023

8607822

62

5873/80/50

5858/75/50

الحياه للمواد الغذائيه  -شركة ذات مسؤلية محدودة

027

8606600

62

5873/77/55

5858/75/87

ميديكا لتجارة وتوزيع االدويه ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة

037

8603026

-6
2

5877/87/53

5858/75/80

خوان كارلوس فونت اى ماس

8600687

62

5877/86/53

5858/75/70

شركة أندرسين تاكس ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه
محدودة قائمه طبقا لقوانين ديالوير الواليات المتحدة
االمريكية

038

8623000

62

5877/80/70

5858/75/57

فيون اميستردام بى فى  -شركة هولندية ذات مسئولية
محدودة

038

8627300

62

5877/78/87

5858/75/78

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم -
مؤسسة فى موريشيوس

038

8638236

62

5877/77/57

5858/75/72

كابيسبان ايجيبت للتصدير  -شركة مساهمة مصرية

008

8635307

62

5877/75/52

5858/75/73

شركة فور جى لالستيراد والتصدير -عبد الهادى متولى
وشريكة  -شركة تضامن

037

8636280

62

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئولية مؤلفة

007

وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

8636270

62

5870/87/78

5858/75/68

أوتو ماركت للتجارة ( الغلبان جروب ش م م)  -شركة
مساهمة

8636000

62

5870/87/77

5858/75/72

انتصار عبد الرحيم على حسن  -الروتانا لالستثمار
وادارة المشروعات  -فرد  -مصرى الجنسية

8630073

62

5870/85/87

5858/75/80

هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز
وشريكهما  - -سيمبل تاتش انتلجينت سوفت وير -
شركة تضامن

005

8632077

62

5870/85/58

5858/75/57

شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية -
شركة مساهمة

020

8632070

62

5870/85/58

5858/75/57

شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية -
شركة مساهمة مصريه

020

8633637

62

5870/85/57

5858/75/72

شركة ماسان التجارية  -شركة مساهمة مصرية

038

8630576

62

5870/86/50

5858/75/77

شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة
مساهمة مصرية

8678058

62

5870/82/70

5858/75/77

نادر السيد موسي احمد وشريكته  -المصرية للصناعات
الكهربائية ديما  -شركه توصية بسيطة

8675225

62

5870/83/57

5858/75/80

احمد محمد مصطفي مرسي  -الشمس للمنظفات
والصناعات الكيماوية  -فرد  -مصرى الجنسية

8676633

62

5870/87/80

5858/75/57

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

8676222

62

5870/87/75

5858/75/76

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسي  -فرد
مصري الجنسية

8676223

62

5870/87/75

5858/75/76

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسي  -فرد -
مصري الجنسية

8676227

62

5870/87/75

5858/75/76

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسي  -فرد -
مصري الجنسية

8676220

62

5870/87/75

5858/75/76

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسي  -فرد -
مصري الجنسية

000

8676220

62

5870/87/75

5858/75/76

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسي  -فرد -
مصري الجنسية

8676238

62

5870/87/75

5858/75/76

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسي  -فرد -
مصري الجنسية

8670600

62

5870/87/50

5858/75/57

شركة بريجو للصناعات الغذائية -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

028

8670087

62

5870/87/50

5858/75/80

شركة بريجو للصناعات الغذائية ش م م  -بريجو -
شركة مساهمة مصرية

028

8673008

62

5870/80/70

5858/75/87

هوتشن اوتوموتيف جروب هولدنجز كو  -ال تى دى -
شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
دولة الصين

026

8670770

62

5870/78/50

5858/75/80

شركة لورد للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

022

8670758

62

5870/78/50

5858/75/80

شركة لورد للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

022

8670757

62

5870/78/50

5858/75/80

شركة لورد للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

022

8670068

62

5870/78/50

5858/75/72

شركة الصفوة لالستيراد والتصدير  -محمد عتريس
ابراهيم محمد حسانين  -فرد  -مصرى الجنسية

8670050

62

5870/77/80

5858/75/85

رافى رؤوف لمعى عازر  -فرد  -مصرى الجنسية

020

8670075

62

5870/77/80

5858/75/70

نون أيه دى هولدينغز ليميتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحده

038

8607507

62

5870/77/52

5858/75/70

اتحاد الهندسية االنشائية لمقاوالت البناء (ذم م ) يونك
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
االمارات العربية المتحدة

037

8605200

62

5870/75/73

5858/75/80

اسالم عادل محمد عباس  -كيب تاون فارم  -فردى -
مصرى الجنسية

8605003

62

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين  -انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605026

62

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين  -انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين

038

المرعية فى اليابان

8605038

62

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8606787

62

5870/75/56

5858/75/70

نون أيه دى هولدينغز ليميتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

038

8600807

62

5870/87/78

5858/75/73

عبد الهادى شاكر  -فرد تركى الجنسية

8600808

62

5870/87/78

5858/75/73

بنك الخليج التجارى (الخليجى) ش م ق ع  -شركة
مساهمة عامة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة قطر

8600570

62

5870/87/70

5858/75/73

دعاء محمد ابراهيم بيومى  -فردى  -مصرى الجنسية

8600507

62

5870/87/70

5858/75/73

شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة  -تاسست وقائمة طبقا لقوانين
جزر القنال البريطانية

8600507

62

5870/87/70

5858/75/73

شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جزر
القنال الدولية

8600506

62

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8602287

62

5870/85/80

5858/75/57

اسكوت انترناشيونال مانيجمنت (  )5887بى تى اى ال
تى دى  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة

038

8602220

62

5870/85/82

5858/75/80

لورد للتجارة و الصناعة ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

023

8603732

62

5870/85/76

5858/75/57

شركه ماجد الفطيم للسينما  -ش  .ذ  .م  .م  -شركة
امارتية مؤسسه وفقا لقوانين دوله االمارات العربيه
المتحدة

038

8603085

62

5870/85/52

5858/75/50

شركة اوالد عبد المقصود للتجارة والتوكيالت  -شركة
تضامن

8603005

62

5870/85/53

5858/75/80

وندرويل رانيا عادل عبده و شريكها  -شركة توصيه
بسيطه

037

020

8607787

62

5870/86/86

5858/75/76

فيليب موريس برودكتس اس اية  -شركة مساهمة مؤلفة
طبقا ً لقوانين سويسرا

8607070

62

5870/86/76

5858/75/87

كولدويل بانكر ال ال سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكيه

8600237

62

5870/86/57

5858/75/80

سير شوز لتصنيع االحذية _ شركة مساهمة مصريه

8600003

62

5870/86/57

5858/75/85

بوتيجا فينيتا اس .ار .ال .شركة ايطالية

8600586

62

5870/80/87

5858/75/72

بيتر سمير سامي ارمانيوس  -فرد مصرى الجنسية

8600650

62

5870/80/85

5858/75/83

ستياللونا سول ليميتد  -ذات مسئوليه محدوده  -مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

8600662

62

5870/80/85

5858/75/73

ايه دى بى ,ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكيه

8600377

62

5870/80/87

5858/75/72

دملج للبرمجيات  -شركة مساهمه مصرية

8600760

62

5870/80/80

5858/75/58

التعليم الجل التوظيف

8600727

62

5870/80/80

5858/75/85

بيبسكو انك شركة متحدة تالفت بموجب قوانين والية
نورث كارولينا

038

8600078

-6
2

5870/80/80

5858/75/87

شركة ميدلينك لالستثمار والتوكيالت التجارية  -شركة
مساهمة مصرية

020

8608770

62

5870/80/70

5858/75/80

مايكل رمزى موريس عزيز  -ايكون للمقاوالت
والتجارة  -فرد مصرى الجنسية

8608560

62

5870/80/72

5858/75/58

دبليو بى بى لوكسمبورج جاما اس ايه ار ال  -شركة
ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
لوكسمبرج

8608003

62

5870/80/70

5858/75/80

محمد ماهر محمد محمود لمعى وشريكه  -نيو ميد
للمستلزمات الطبية
 -شركه توصيه بسيطه

038

038

038

037

8608008

62

5870/80/70

5858/75/80

هايدى محى الدين العشرى ناصف وشركائها  -تيليا
للمنسوجات  -شركه تضامن

8608737

62

5870/80/56

5858/75/77

شركه دجله للصناعات الكيماويه  -شركة مساهمه

8608730

62

5870/80/56

5858/75/77

شركه دجله للصناعات الكيماويه  -شركة مساهمه

8608775

62

5870/80/56

5858/75/77

شركه دجله للصناعات الكيماويه  -شركة مساهمه

8608008

62

5870/80/56

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية ذ ذ م شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

8608005

62

5870/80/56

5858/75/57

ماجد الفطيم العقارية  --شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية
المتحدة

8608000

62

5870/80/56

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م  --شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

8608003

62

5870/80/56

5858/75/57

ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م  --شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

8608000

62

5870/80/56

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية ذ ذ م شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

8608000

62

5870/80/56

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م  --شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

8607603

62

5870/82/87

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية  -ش .ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

8607600

62

5870/82/87

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية  -ش .ذ.م.م شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

8607670

62

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607600

62

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607070

62

5870/82/80

5858/75/83

هيدرو فارمز للحلول الزراعيه  -شركة مصرية ذات
مسئوليه محدودة

038

8607053

62

5870/82/70

5858/75/70

هشام محمد مغاورى احمد نصر  -فرد  -مصرى
الجنسية

8605878

62

5870/82/57

5858/75/58

تكوين للدعاية و االعالن  -شركة ذات مسئولية محدودة

8605568

62

5870/82/56

5858/75/80

شركة االستثمارات الصناعية  -شركة مساهمة مصرية

8605565

62

5870/82/56

5858/75/80

شركة االستثمارات الصناعية  -شركة مساهمة مصرية

8605507

62

5870/82/56

5858/75/80

النسمة كيدز فاشون لصاحبها (مصطفى محمد محسن )
 -مصطفى محمد محسن  -فرد مصري الجنسيه

8605525

62

5870/82/56

5858/75/80

ممدوح محمد مصطفى الشريف وشركاه  -جاما باك
للطباعه والتغليف  -شركة تضامن

8605507

62

5870/82/56

5858/75/56

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

8605008

62

5870/82/57

5858/75/50

اومنيكوم انترناشيونال هولدينجز انك  -شركة تأسست
بموجب قوانين ديالوير

8606208

62

5870/83/70

5858/75/57

اشرف محمد علي حسن -معرض حسونة -فرد  -مصر
ى الجنسية

8600500

62

5870/87/80

5858/75/70

بيتر سمير سامى ارمانيوس  -فرد مصرى الجنسية

8600783

62

5870/87/70

5858/75/80

المصرية لحفظ وتبريد الخضروات والفاكهة (احمد عبد
الهادى احمد ابو النصر وشركاة ) -شركة توصية
بسيطة

8600780

62

5870/87/70

5858/75/80

المصرية لحفظ وتبريد الخضروات والفاكهة -احمد عبد
الهادى احمد ابو النصر وشركاة -شركة توصية بسيطة

8600700

62

5870/87/70

5858/75/78

كريم احمد مصطفى احمد  -فرد مصرى الجنسية

037

038

8602700

62

5870/87/70

5858/75/78

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمة مصرية

8602387

62

5870/87/50

5858/75/80

الفارس لصناعة المواسير االلمانية وانظمة المياه -
شركة ذات مسئوليه محدوده

8602765

62

5870/87/50

5858/75/80

السيد محمد ابراهيم سعد وشريكتة-سفن ستار للتوريدات
العمومية  -شركة تضامن

8602088

62

5870/87/68

5858/75/80

الفارس لصناعة المواسير االلمانية وانظمة المياه -
شركة ذات مسئولية محدودة

8602000

62

5870/80/87

5858/75/76

احمد محمود صالح الدين محمود يوسف -فرد مصري
الجنسيه

8603703

62

5870/80/83

5858/75/70

ايد مارك اندستريز اس دى ان بى اتش دى  -ش ماليزية

8603602

62

5870/80/87

5858/75/57

اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة أمريكية
نظمت وقائمة بموجب قوانين والية نيوجيرسى -
الواليات المتحدة االمريكية

8603077

62

5870/80/57

5858/75/78

هاني فتحي محروس عبد ربه وشريكه سمير محمد
صالح الدين  -كايرو فاشون لصناعة المالبس الجاهزة و
االستيراد  -شركة تضامن

8603030

62

5870/80/55

5858/75/73

شركة باجة للصناعات الغذائية  -شركة سعوديه

8603030

62

5870/80/52

5858/75/70

كرم حسين سيد ربيع  -فليكس ساين  -فرد مصرى
الجنسية

8607702

62

5870/80/50

5858/75/78

سامي امين محمود جابين  -مصنع االمين لالسالك
الكهربائية  -فرد مصري الجنسيه

8607500

62

5870/80/50

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

8607505

62

5870/80/50

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

8607502

62

5870/80/50

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

8607507

62

5870/80/50

5858/75/78

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

8607500

62

5870/80/50

5858/75/78

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

8607007

62

5870/80/85

5858/75/80

برايدز هاوس التجارية  -شركة مساهمة مصرية

8607235

62

5870/80/86

5858/75/57

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست بموجب قوانين سويسرا

8607020

62

5870/80/77

5858/75/78

محمد جمال حسن سعد -اروزان لالثاث -فرد مصري
الجنسيه

8600828

62

5870/80/75

5858/75/80

الربوة لالستثمار الزراعي و التصنيع الغذائي (ش.ذ.ذ.م)
 -شركة ذات مسئولية محدودة

8600537

62

5870/80/70

5858/75/80

عبدالله محمد سيد عبد الحى  -سبارك انتيا للخدمات
وتوريد قطع غيار الكترونيات  -فرد  -مصرى
الجنسية

8600535

62

5870/80/70

5858/75/80

عبدالله محمد سيد عبد الحى  -سبارك انتيا للخدمات
وتوريد قطع غيار الكترونيات  -فرد  -مصرى
الجنسية

8600007

62

5870/80/56

5858/75/78

محمد جابر حامد المنزالوي  -فرد مصري الجنسيه

8600076

62

5870/80/50

5858/75/80

وسام محمد عبد الحميد  -شركة بروجن للتوريدات
 - NTVAUIشركة افراد

8600735

62

5870/78/85

5858/75/80

عبد الرحمن محمد سعد علي الفار  -فرد مصرى
الجنسية

8600570

62

5870/78/86

5858/75/80

شركة سيلفا للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

8088860

62

5870/78/77

5858/75/77

مارتنديل فارما  -شركة ذات مسئوليه محدودة

8088275

62

5870/78/50

5858/75/80

شركة العسيلى لالستيراد والتصدير  -السيد مسعد مسعد
العسيلى  -فردى  -مصرى الجنسية

8652778

63

5872/77/75

5858/75/87

مؤسسة النقد العربى السعودى  -البنك المركزى للملكة
العربية السعودية  -وكالة حكومية

020

8636687

63

5870/87/86

5858/75/87

وزارة االوقاف و الشؤون الدينية

037

8676637

63

5870/87/80

5858/75/57

فاسبوك  ،انك  -ش مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير -الواليات المتحدة االمريكية

000

8605007

63

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين انك شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605020

63

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605037

63

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8606550

63

5870/75/52

5858/75/70

أكام للتطوير والتنمية العقارية والسياحية  -شركة
مساهمة مصرية

037

8606007

63

5870/87/80

5858/75/70

مصرف ابو ظبى االسالمي ش.م.ع  -شركة مساهمة
عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

038

8600505

63

5870/87/70

5858/75/73

شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة  -تاسست وقائمة طبقا لقوانين
جزر القنال البريطانية

020

8600500

63

5870/87/70

5858/75/73

شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جزر
القنال البريطانية

8600500

63

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8602008

63

5870/85/86

5858/75/73

تراث لألستثمار العقارى والتجارى ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

8602222

63

5870/85/82

5858/75/80

لورد للتجارة و الصناعة ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

8602385

63

5870/85/82

5858/75/57

شركة تيالد لالستثمار المحدودة  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

8607070

63

5870/86/76

5858/75/87

كولدويل بانكر ال ال سي  -شركة ذات مسئولية محدودة

023

038

تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكيه

038

8607058

63

5870/86/76

5858/75/87

كولدويل بانكر ال ال سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكيه

8600257

63

5870/86/57

5858/75/70

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي  -شركة مساهمه
مصريه

8600663

63

5870/80/85

5858/75/73

ايه دى بى  -ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

8600625

63

5870/80/86

5858/75/58

بنك عوده ش.م.ل  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين لبنان

8608686

63

5870/80/73

5858/75/70

شركة رصيدى للمدفوعات االلكترونيه ( رصيدى ) -
شركه مساهمه مصرية

8608680

63

5870/80/73

5858/75/70

شركة رصيدى للمدفوعات االلكترونيه ( رصيدى ) -
شركه مساهمه

8608682

63

5870/80/73

5858/75/70

شركة رصيدى للمدفوعات االلكترونيه ( رصيدى ) -
شركه مساهمه

038

8608683

63

5870/80/73

5858/75/70

شركة رصيدى للمدفوعات االلكترونيه ( رصيدى ) -
شركه مساهمه

038

8608687

63

5870/80/73

5858/75/70

شركة رصيدى للمدفوعات االلكترونيه ( رصيدى ) -
شركه مساهمه

038

8608680

63

5870/80/73

5858/75/70

شركة رصيدى للمدفوعات االلكترونيه ( رصيدى ) -
شركه مساهمه

038

8608678

63

5870/80/73

5858/75/70

الشركه المصريه لتكنولوجيا التجاره االلكترونيه ش م م
 -شركة مساهمه مصرية

038

8608670

63

5870/80/73

5858/75/70

المصريه لتكنولوجيا التجاره االلكترونيه ش.م.م  -شركة
مساهمه مصريه

037

8608070

63

5870/80/56

5858/75/57

ماجد الفطيم العقارية  --شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

8608007

63

5870/80/56

5858/75/57

ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م  --شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات

037

العربية المتحدة

8608006

63

5870/80/56

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية  --شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

8608007

63

5870/80/56

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م  --شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

8608007

63

5870/80/56

5858/75/58

ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م  --شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

8607587

63

5870/82/82

5858/75/57

بيوت ويب ببليشينج منطقة حرة ذ.م.م  -شركة منطقة
حرة ذات مسئولية محدودة

8607607

63

5870/82/87

5858/75/58

شركة ماجد الفطيم العقارية ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

8607670

63

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607602

63

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8605505

63

5870/82/56

5858/75/56

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمه طبقا
لقوانين والية ديالوير

038

8607236

63

5870/80/86

5858/75/57

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست بموجب قوانين سويسرا

8575600

67

5875/86/70

5858/75/87

بريدجستون كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفةوقائمة
وفقا لقوانين اليابان

077

8673006

67

5870/80/70

5858/75/87

هوتشن اوتوموتيف جروب هولدنجز كو  -ال تى دى -
شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
دولة الصين

026

8608658

67

5870/77/75

5858/75/70

العالميه للتعمير حسن عالم العقاريه  -شركه مساهمه
مصريه

038

8608660

67

5870/77/75

5858/75/70

العالمية للتعمير  -حسن عالم العقاريه  -شركة مساهمة
مصرية

038

8608662

67

5870/77/75

5858/75/70

حسن عالم العقاريه  -العالميه للتعمير  -شركه مساهمه

038

مصريه

8602268

67

5870/85/80

5858/75/78

البروج مصر للتشييد و البناء ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

8602223

67

5870/85/82

5858/75/80

لورد للتجارة و الصناعة ش.م.م شركة مساهمة مصرية

8607002

67

5870/86/87

5858/75/73

أبل انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  -الواليات
المتحدة االمريكية

8600080

67

5870/80/86

5858/75/58

احمد علوانى و شريكه  -مالتى فيجن  -شركة توصية
بسيطة

8607608

67

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607603

67

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8606722

67

5870/83/56

5858/75/57

اكسون موبيل كوربويشن  -شركة مساهمة امريكية
نظمت بموجب قوانين والية نيو جيرسى  -الواليات
المتحدة االمريكية

8606000

67

5870/83/52

5858/75/70

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  -شركة مساهمة
مصريه

8607807

67

5870/80/53

5858/75/57

اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمه امريكية
نظمت وقائمة بموجب قوانين نيوجيرسى  -الواليات
المتحدة االمريكية

8607708

67

5870/80/50

5858/75/78

احمد هشام احمد دانش  -الخبرة لالستشارات الصناعية -
فرد مصري الجنسيه

8600888

67

5870/80/68

5858/75/57

تكنكال لالعمال الهندسية ( عالء عبد الاله عبد السالم
وشريكه )  -شركه تضامن

8537570

60

5877/77/72

5858/75/73

اليبابا  -كوم ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

8607737

60

5877/85/75

5858/75/58

نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا (وتتاجر ايضا باسم
نيسان موتور كو  ،.ليمتد ) شركة يابانية محدودة تألفت
وقائمة بموجب قوانين اليابان

8636285

60

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده مسئولية مؤلفة

038

075

007

وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

8636280

60

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده مسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

007

8676630

60

5870/87/80

5858/75/57

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

000

8672735

60

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8672730

60

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8607323

60

5870/75/85

5858/75/70

فودافون جروب بي ال سي  -شركة مساهمة محدودة
المسئولية

037

8605000

60

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين انك -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605022

60

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8605035

60

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8603670

60

5870/85/77

5858/75/72

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

020

8603652

60

5870/85/77

5858/75/73

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

038

8607780

60

5870/86/86

5858/75/76

فيليب موريس برودكتس اس اية  -شركة مساهمة مؤلفة
طبقا ً لقوانين سويسرا

8600852

60

5870/86/70

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين واليه نيفادا

8605506

60

5870/82/56

5858/75/56

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

8605053

60

5870/82/57

5858/75/73

الكالف لخدمات المحمول  -ا حمد سمير محمد الكالف
 -فرد  -مصرى الجنسية

038

8603682

60

5870/80/87

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا

8600850

60

5870/80/75

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا

8620720

60

5877/78/53

5858/75/55

السكرى اخوان عماد الدين عبد المعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاه شركة توصية بسيطة

8630258

60

5870/87/50

5858/75/50

محمد صبحى توفيق القصبى  ،جمال صبحى توفيق
احمد القصبى  ،حسن صبحى توفيق احمد القصبي -
شركة التوفيق للفول السودانى والحمص  -شركة
تضامن

002

8633530

60

5870/85/53

5858/75/80

زونجنينج دونجداو جروب كو  -ال تى دى  -شركة
مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين الصين

006

8637602

60

5870/86/76

5858/75/76

احمد رمضان وشريكه محمد حسن  -بلو ستارز جروب
للتجاره  -شركة تضامن

025

8678025

60

5870/82/83

5858/75/80

منى نصر أحمد الوند  -مؤسسة الكيميائى للمنظفات
الصناعية والمطهرات  -فرد مصرى الجنسية

8675570

60

5870/83/75

5858/75/68

عبد الناصر كمال قاسم فراج  -مصنع حلوان لرقائق
االلومنيوم فرد مصرى الجنسية

8672088

60

5870/80/73

5858/75/57

شركة احمد محمد محمد خليل وشريكه  -شركة ارابتك
تريدنج كوربوريشن لالستيراد  -والتوكيالت التجاريه -
شركة توصية بسيطة

028

8605705

60

5870/75/78

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

038

8605700

60

5870/75/78

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

038

8605707

60

5870/75/78

5858/75/72

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

037

8606005

60

5870/87/80

5858/75/70

مجموعة الخظوط الجوية القطرية ( -ش.م.ق .م) -
شركه مساهمة خاصه قطرية

038

8602780

60

5870/85/83

5858/75/57

بيجينج كيان داى فو انفورميشن اند تكنولوجى كومبانى

038

8603658

60

5870/85/77

5858/75/72

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

020

8603653

60

5870/85/77

5858/75/73

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

038

8603600

60

5870/85/70

5858/75/72

يحيى محمود مصطفى محمود  -فرد  -مصرى
الجنسية

037

8607677

60

5870/86/82

5858/75/80

االتحاد للطيران  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين دولة االمارات العربية

038

8607636

60

5870/82/87

5858/75/78

الخليج العالمية للشحن  -سكاي نت  -شركة مساهمه
مصرية

8607630

60

5870/82/87

5858/75/78

الخليج العالمية للشحن سكاي نت-شركة مساهمه مصريه

8607632

60

5870/82/87

5858/75/78

خليج العالمية للشحن  -سكاي نت  -شركة مساهمه
مصرية

8607057

60

5870/82/70

5858/75/70

هشام محمد مغاورى احمد نصر  -فرد -مصرى الجنسية

8606580

60

5870/83/76

5858/75/77

سمارت جودز للتجارة و توزيع المواد الغذائية( ش.م.م
) -شركه مساهمه مصريه

8602700

60

5870/87/57

5858/75/77

شركة اجنحة الشام للطيران  -شركة محدوده المسئوليه

8602760

60

5870/87/50

5858/75/80

السيد محمد ابراهيم سعد وشريكتة-سفن ستار للتوريدات
العمومية  -شركة تضامن

8600827

60

5870/80/75

5858/75/80

الربوة لالستثمار الزراعي و التصنيع الغذائي (ش.ذ.ذ.م)
 -شركة ذات مسئولية محدودة

8600620

60

5870/80/70

5858/75/57

علبيتكس ش م م

8600573

60

5870/78/86

5858/75/80

شركة سيلفا للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

038

8605207

08

5870/82/50

5858/75/70

الفنية لصاحبها عماد الدين عبد العزيز عبد الوهاب على
 -فرد مصرى الجنسية

8500500

07

5876/82/55

5858/75/78

مؤسسة اسباير زون  -مؤسسة عامة قطرية

050

8636278

07

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

006

8676630

07

5870/87/80

5858/75/57

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

000

8672736

07

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8672778

07

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8673088

07

5870/80/70

5858/75/57

بايتيدانس ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة

8605736

07

5870/75/78

5858/75/57

نيتفليكس ستوديوز  ،ال ال سى  -شركة محدودة
المسؤولية منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى
والية ديالوير  ،الواليات المتحدة االمريكية

037

8605000

07

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين انك شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605023

07

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8605036

07

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8600500

07

5870/87/70

5858/75/73

شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جزر
القنال الدولية

8600502

07

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8603770

07

5870/85/50

5858/75/80

سلمى كمال الدين شعبان محمد شعبان  -بيوتى سنتر -
فرد  -مصرى الجنسية

8607802

07

5870/85/50

5858/75/80

روبرتس غروب ترايدنغ ش.م.ل -شركة لبنانيه

037

8607780

07

5870/86/86

5858/75/76

فيليب موريس برودكتس اس ايه  -شركة مساهمة مؤلفة
طبقا ً لقوانين سويسرا

8600853

07

5870/86/70

5858/75/80

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين واليه نيفادا

8600667

07

5870/80/85

5858/75/73

ايه دى بى  -ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

8600762

07

5870/80/80

5858/75/58

التعليم الجل التوظيف

8600725

07

5870/80/80

5858/75/85

بيبسيكو -أنك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية نورث كارولينا  -الواليات المتحدة األمريكية

038

8600027

07

5870/80/80

5858/75/58

فيتنس زون ش م ل  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين لبنان

037

8608508

07

5870/80/72

5858/75/57

دبليو بى بى لوكسمبورج جاما اس ايه ار ال  -شركة
ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
لوكسمبورج

037

8608507

07

5870/80/73

5858/75/80

شركة ريتال وورلد ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

8608506

07

5870/80/73

5858/75/80

شركة ريتال وورلد ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

8608680

07

5870/80/73

5858/75/70

الشركه المصريه لتكنولوجيا التجاره االلكترونيه  -شركة
مساهمه

038

8608676

07

5870/80/73

5858/75/70

المصريه لتكنولوجيا التجاره االلكترونيه ش.م.م -
شركة مساهمه مصريه

037

8608057

07

5870/80/56

5858/75/50

يوداسيتي  -انك  -شركة امريكية

8607537

07

5870/82/82

5858/75/50

نينتيندو كو  ،.ال تى دى  -شركة يابانية محدودة منظمة
وقائمة طبقا لقوانين اليابان.

8607687

07

5870/82/83

5858/75/50

زاج امريكا  ،ال ال سي  -شركة ذات مسئولية محدوده
تألفت بموجب قوانين والية ديالوير -الواليات المتحده
االمريكية

8607607

07

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607607

07

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607333

07

5870/82/70

5858/75/77

شركة ميراج للمدارس الخاصة  -باسم و وهيب
وشركائهما  -شر كة توصية بسيطة

8605655

07

5870/82/53

5858/75/72

شركة اعمار العقارية  -شركة اماراتية -شركة مساهمة
عامه

038

8605652

07

5870/82/53

5858/75/72

شركة اعمار العقارية -شركة اماراتية -شركة مساهمة
عامه

038

8605007

07

5870/82/57

5858/75/50

اومنيكوم انترناشيونال هولدينجز انك  -شركة تأسست
بموجب قوانين ديالوير

8605070

07

5870/83/85

5858/75/56

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير

8606772

07

5870/83/56

5858/75/73

ناشيونال فايبس كورب  -شركة ذات مسئولية محدودة

8606070

07

5870/83/50

5858/75/50

الدرهوستل  -انك  -شركة متحده امريكية

8600508

07

5870/87/80

5858/75/70

بيتر سمير سامى ارمانيوس  -فرد مصرى الجنسية

8600707

07

5870/87/70

5858/75/57

سيرك دو سولي كندا انك  -شركة متحدة كندية

8607722

07

5870/80/57

5858/75/57

فياكوم أنترناشيونال أنك  -شركة مساهمة أمريكية نظمت
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية

8607062

07

5870/80/85

5858/75/80

كرييتف فاميلي كورسيس  -شركة ذات مسئوليه محدوده

8607230

07

5870/80/86

5858/75/57

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست بموجب قوانين  -سويسرا

8600823

07

5870/80/75

5858/75/58

سينتانا اديوكيشن ,ال ال سي -شركه ذات مسئولية

محدوده تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكيه

8600880

07

5870/80/68

5858/75/57

سيسامى وركشوب  -منظمة امريكية

8600070

07

5870/78/72

5858/75/57

ريموت جيمز  ،انك  -شركة امريكية متحدة تالفت
بموجب قوانين ديالوير

8085755

07

5870/77/70

5858/75/73

فياليت تكنولوجي بيه تي ئي.ال تي دي.

8502077

05

5876/85/50

5858/75/80

جوجل انك  - AVVAIU MIC -شركة مساهمة
مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير

8500688

05

5876/82/55

5858/75/78

مؤسسة اسباير زون  -مؤسسة عامة قطرية

050

8500686

05

5876/82/55

5858/75/78

مؤسسة اسباير زون  -مؤسسة عامة قطرية

050

8676678

05

5870/87/80

5858/75/57

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير

000

8672730

05

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8672777

05

5870/80/50

5858/75/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

027

8677007

05

5870/78/80

5858/75/87

ريلمى تشونغتشينج موبيل تيليكوميونيكاشونز كورب،.
ال تى دى  -شركة ذات مسئولية محدودة

025

8670506

05

5870/78/52

5858/75/76

ابل انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين فى كاليفورنيا  ،الواليات المتحدة
االمريكية

038

8605028

05

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605027

05

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8605030

05

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8600508

05

5870/87/70

5858/75/73

شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جزر
القنال الدولية

8600503

05

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8603657

05

5870/85/77

5858/75/72

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

020

8603657

05

5870/85/77

5858/75/73

ابر تكنولوجيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

038

8600250

05

5870/86/57

5858/75/70

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى _شركة مساهمة
مصرية

8600660

05

5870/80/85

5858/75/73

ايه دى بى  -ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

8600380

05

5870/80/87

5858/75/72

دملج للبرمجيات  -شركة مساهمه مصرية

8600763

05

5870/80/80

5858/75/58

التعليم الجل التوظيف

037

8608507

05

5870/80/72

5858/75/57

دبليو بى بى لوكسمبورج جاما اس ايه ار ال  -شركة
ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
لوكسمبورج

037

8608677

05

5870/80/73

5858/75/70

الشركه المصريه لتكنولوجيا التجاره االلكترونيه ش م م
 -شركة مساهمه

8608675

05

5870/80/73

5858/75/70

الشركه المصريه لتكنولوجيا التجاره االلكترونيه ش م م
 -شركة مساهمه

8607800

05

5870/82/85

5858/75/77

شركة اوكادوك تكنولوجيز-شركة ذات مسؤلية محدوده-
شركة اماراتية

8607303

05

5870/82/70

5858/75/58

شلت غلوبال ش م م  -شركة محدودة المسوولية تأسست
وقائمة طبقا لقوانين قبرص

037

038

8605502

05

5870/82/56

5858/75/56

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

8605307

05

5870/82/50

5858/75/58

هواوي تيكنولوجيز كو  ،.ال تي دي  -شركة ذات
مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية
الصين الشعبية

8605070

05

5870/83/85

5858/75/56

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

8605006

05

5870/83/80

5858/75/57

ابل انك - .شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  ،الواليات
المتحدة االمريكية

8606723

05

5870/83/56

5858/75/57

اكسون موبيل كوربويشن  -شركة مساهمة امريكية
نظمت وقائمة بموجب قوانين والية نيوجيرسى ،
الواليات المتحدة االمريكية

8603007

05

5870/80/70

5858/75/57

بايتيدانس ال تى دى  -ش ذات مسئوليه محدودة

8607575

05

5870/80/50

5858/75/80

جوجل ال ال سي  -شركة ذات مسئوليه محدوده مؤسسة
طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير

8607230

05

5870/80/86

5858/75/57

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست بموجب قوانين سويسرا

8600868

05

5870/80/75

5858/75/80

امازون تكنولوجيز ,انك  -شركه امريكيه مؤسسه طبقا
لقوانين واليه نيفادا

8600827

05

5870/80/75

5858/75/58

سينتانا اديوكيشن ,ال ال سي -شركه.ذات مسئولية
محدوده تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكيه

8600562

05

5870/80/77

5858/75/57

أي او اس ورلدوايد  ،ال ال سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة

8580088

06

5887/87/68

5858/75/87

بيماركس ليمتد  ،شركة محدودة تألفت بموجب قانون
الشركات ( جيرسى) لسنة 7007

037

8607560

06

5877/85/76

5858/75/70

ماكس هامبرجير ريستور انجر ايه بى  -شركه محدودة
المسئوليه تاسست وقائمه طبقا لقوانين السويد

037

8627030

06

5877/82/70

5858/75/80

محمد عبد اللة وشركاة  -شركة ماستر  -شركة توصية
بسيطة

037

037

037

8627032

06

5877/82/70

5858/75/80

محمد عبد اللة وشركاة  -شركة ماستر  -شركة توصية
بسيطة

8620756

06

5877/77/83

5858/75/76

عز المنوفى  -شركة ذات مسئولية محدودة

8637070

06

5877/75/82

5858/75/83

كريم محمد ايهاب عبد المنعم و شركاه  -طرح البحر
للمأكوالت البحرية  -شركة توصية بسيطة

007

8630320

06

5870/80/86

5858/75/80

شركة ماجد الفطيم للسينما ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة

037

8675007

06

5870/83/58

5858/75/55

التونس تريدينغ جستونى سيرفيسوز ال دى ايه  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة وفقاا لقوانين البرتغال

027

8672366

06

5870/80/57

5858/75/70

سمول اند بيج جروب للدعايه واالعالن ش م م  -ش
ذات مسئوليه محدودة

026

8673800

06

5870/80/82

5858/75/70

شركة بروج للتوكيالت التجارية والتجارة  -شركة
مساهمة مصرية

026

8677726

06

5870/78/80

5858/75/76

احمد السعدانى وشركاه  -مطعم مصراوى  -شركة
توصية بسيطة

023

8600800

06

5870/87/78

5858/75/73

عبد الهادى شاكر  -فرد تركى الجنسية

8600587

06

5870/87/70

5858/75/80

حسن محمد حسن محمد وشريكته  -شركة الباشا
للتسويق والتطوير العقارى واداره المشروعات  -شركة
توصيه بسيطة

8602026

06

5870/85/78

5858/75/76

عادل السعيد عبد المطلب عبد القادر  -فرد مصري
الجنسيه

8602030

06

5870/85/77

5858/75/58

احمد اسامة امين محمد حسن  -فرد مصرى الجنسية

8607855

06

5870/85/50

5858/75/50

شركة اعمار العقارية ش .م .ع

027

8607856

06

5870/85/50

5858/75/50

شركة اعمار العقارية ش م ع

027

8607636

06

5870/86/82

5858/75/80

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

020

8600806

06

5870/86/70

5858/75/56

الشركة العربية لمنتجات االلبان  -اراب ديري  -باندا -
شركة مساهمه مصرية

037

8608785

06

5870/80/55

5858/75/87

فوركليفت (هولدينغ) ش.م.ل  -شركه لبنانيه

038

8607605

06

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607600

06

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607008

06

5870/82/80

5858/75/83

هيدرو فارمز للحلول الزراعيه  -شركة مصرية ذات
مسئوليه محدودة

038

8606658

06

5870/83/73

5858/75/50

امريكاز درايف ان براند بروبيرتيز ال ال سي  -ش ذات
مسؤلية محدوده في تكساس

8606675

06

5870/83/77

5858/75/80

محمد شادى محمد محمد حنفى  -فرد مصرى الجنسية

8606000

06

5870/83/52

5858/75/57

شركة رجل المستقبل للتجارة واالستيراد والتصدير -
شركة ذات مسئولية محدودة ( اردنية )

8602302

06

5870/87/50

5858/75/73

احمد حمدى على احمد ابو الناس  -شوكو الفا oisos
 - nnanفرد مصرى الجنسية

8607600

06

5870/80/50

5858/75/77

عرفة نادر عبد المجيد عبد الحافظ -تشاو -فرد مصري
الجنسيه

8650236

00

5873/87/50

5858/75/70

محمود حمدى عطية  -فرد  -مصرى الجنسية

038

8607300

00

5877/85/55

5858/75/87

ايناس حسن على حسن جاد  -فرد مصرى الجنسية

037

8670675

00

5870/78/50

5858/75/55

شركة صيدليات عابدين فارما  -ذات مسئولية محدودة

038

8606366

00

5870/75/67

5858/75/80

رنا محمود احمد عبد اللطيف  -بيوتى اليف سنتر  -فرد
 -مصرية الجنسية

037

8600502

00

5870/87/70

5858/75/73

شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر

020

القنال البريطانيه

8600507

00

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8600507

00

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8603705

00

5870/85/52

5858/75/57

احمد محمد حسن محمد زهران وشريكيه  -بيور الب
للتحاليل الطبية  - Nol nnPشركة توصية بسيطة

8607778

00

5870/86/86

5858/75/76

فيليب موريس برودكتس اس ايه  -شركة مساهمة مولفة
طبقا لقوانين سويسرا

8600603

00

5870/80/86

5858/75/58

المركز الشامى للعيون  -شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االردن

037

8607606

00

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8607600

00

5870/82/80

5858/75/80

شركة القدية لالستثمار  -شركة شخص واحد مساهمة
مقفلة سعودية

037

8606085

00

5870/83/52

5858/75/70

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  -شركة مساهمة
مصريه

8600507

00

5870/87/80

5858/75/70

بيتر سمير سامى ارمانيوس  -فرد مصرى الجنسية

8600050

00

5870/87/73

5858/75/55

كيدزم للعناية بصحة الطفل  -شركه ذات مسئولية
محدودة

8085750

00

5870/77/70

5858/75/73

شلهوب حروب ليمتد

8636282

02

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

007

8636275

02

5870/87/80

5858/75/57

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

007

8676677

02

5870/87/80

5858/75/57

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

000

8670623

02

5870/78/50

5858/75/57

ريلمى تشونغتشينغ موبيل تيليكوميونيكاشونز كورب ال
تى دى-شركةذات مسئولية محدودة

8605027

02

5870/75/58

5858/75/72

راكوتين انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

038

8605020

02

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة بموجب القوانين المرعية
فى اليابان

037

8605032

02

5870/75/58

5858/75/58

راكوتين  ،انك  -شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية فى اليابان

037

8600503

02

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

020

8600505

02

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8600500

02

5870/87/70

5858/75/73

عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال
البريطانيه

8600707

02

5870/87/56

5858/75/80

أمازون تكنولوجى انك  -شركة امريكية مؤسسة وطبقا
لقوانين والية نيفادا

8605058

02

5870/83/85

5858/75/56

فاسبوك  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

8606727

02

5870/83/56

5858/75/57

اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة أمريكية
نظمت وقائمه بموجب قوانين واليه نيوجيرسي ,
الواليات المتحدة االمريكيه

8606083

02

5870/83/52

5858/75/70

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  -شركة مساهمة
مصرية

8607300

-7
0

5870/82/70

5858/75/77

شركة محمد احمد على وشريكه  -ستار لالستيراد
والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة تضامن

8607302

-7
0

5870/82/70

5858/75/77

شركة محمد احمد على وشريكه -ستار لالستيراد
والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة تضامن

8607303

-7
0

5870/82/70

5858/75/77

شركة محمد احمد على وشريكه ستار لالستيراد
والتصدير والتوريدات العمومية شركة تضامن

8605886

-7
0

5870/82/58

5858/75/77

شركة محمد احمد على وشريكه  -ستار لالستيراد
والتصدير  -شركة تضامن

8605880

-7
0

5870/82/58

5858/75/57

شركة محمد احمد على وشريكه -ستار لالستيراد
والتصدير والتوريدات العموميه  -شركة تضامن

8605882

-7
0

5870/82/58

5858/75/77

شركة محمد احمد على وشريكه  -ستار لالستيراد
والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة تضامن

8603855

-7
75

5870/80/80

5858/75/87

كرونيو يونايتد كو ،.ال تي دي  -ش ذات مسئوليه
محدودة

037

8625087

-5
-75
73
70

5877/83/75

5858/75/72

شركة مانجروفى لالستثمار العقارى والسياحى  -شركة
مساهمة مصية

063

8602062

-6
-2
-73
-50
68
65

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

020

8602060

-6
-2
-73
-50
-68
67
65

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

020

8602060

-6
-2
-73
-50
-68
67
65

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

020

8602005

-6
-2
-73
-50
-68
67
-

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

020

65

8602006

-6
-2
-73
-50
-68
67
65

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

020

8602000

-6
-2
-7
-0
-77
-73
67
65

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

020

8500260

73
62

5876/82/50

5858/75/57

الشركة الكويتية المصرية للصناعات الطبية  -شركة
مساهمة مصرية

003

8677030

73
07

5870/78/80

5858/75/56

جلوبال جاال  -شركة ذات مسئوليه محدودة

037

8607630

-0
-78
-70
73
07

5870/82/80

5858/75/50

تارجت براندز ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت في
والية مينيسوتا  -الواليات المتحدة االمريكيه

037

8600785

77
77

5870/87/70

5858/75/57

ايمان صادق محمود محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

8603050

76
70

5870/85/53

5858/75/56

مشيره محمود سيلمان خليفه  -الشروق تريدينج  -فرد -
مصري الجنسية

8637303

70
07

5870/86/70

5858/75/80

دوكو ( )DUCVش ذ م م  -شركة ذات مسئولية
محدودة

8607770

58
50

5870/82/82

5858/75/72

جنرال ستار لتطوير االعمال  -مصر  -شركه ذات
مسئوليه محدودة

037

8607637

-57
-50
57
50

5870/82/80

5858/75/50

تارجت براندز ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت في
والية مينسوتا  -الواليات المتحدة االمريكيه

037

8607677

-57
-50
57
50

5870/82/80

5858/75/50

تارجت براندز ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت في
والية مينسوتا  -الواليات المتحدة االمريكية

037

8625080

-57
-50
06
02

5877/83/75

5858/75/72

مانجروفى لالستثمار العقارى والسياحى ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

063

8600078

-0
57

5870/80/80

5858/75/80

محمد عمر انور عبد االله  -مكتب حورس للتصدير
واالستيراد  -فرد مصرى الجنسية

8608050

56
50

5870/80/50

5858/75/57

الشركة الرباعيه للنسجيات ( محمد كامل صباغ شرباتى
وشركاة  -فورتكس)  -ش توصية بسيطة

8672767

52
50

5870/80/70

5858/75/58

مريم ابراهيم احمد وشريكتها  -بروفيشنال تيم  -شركة
توصية بسيطة

8600025

52
50

5870/86/57

5858/75/78

محمد احمد احمد وشركاه  -سلفر للتوريدات العامه -
شركة توصيه بسيطه

8085752

50
68

5870/77/70

5858/75/73

شركة الكسيح لتصنيع االطعمة المعلبة

8635008

50
67

5877/75/53

5858/75/76

احمد رمضان وشريكة محمد حسن  -شركة بلوستارز
جروب للتجارة  -شركة تضامن

026

8600800

50
67

5870/86/67

5858/75/85

الشركة الدولية الستخالص الزيوت المتعدده  -شركة
مساهمه مصرية

037

8600003

-50
68
65

5870/80/78

5858/75/87

انبرو لالستثمار  -شركة شخص واحد محدودة المسئولية

020

8603580

-6
60
07

5870/85/70

5858/75/50

محمد محمود محمد حسن  -فرد  -مصرى الجنسية

8630278

-6
-2
78

5870/87/50

5858/75/70

هي لث بيونير فارما لتجارة وتوزيع المستحضرات الطبية
 -شركة مساهمة مصرية

8602633

77
62

5877/87/80

5858/75/72

جورج سامى عزيز و شريكتة  -االلمانية المصرية
لصناعة و تجميع االدوات الصحية  -شركة تضامن

8600006

75
62

5870/80/80

5858/75/80

سامر فكرى أيوب  -إندلس كريشنز  -فردى -
مصرى الجنسية

8602760

70
62

5870/87/68

5858/75/73

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالسيراد  -فرد
مصرى الجنسية

8602706

70
62

5870/87/68

5858/75/73

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالستيراد  -فردى -
مصرى الجنسية

8602700

70
62

5870/87/68

5858/75/73

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالستيراد  -فردى -
مصرى الجنسية

8602730

70
62

5870/87/68

5858/75/73

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالسيراد  -فرد
مصرى الجنسية

8602777

70
62

5870/87/68

5858/75/73

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالستيراد  -فرد
مصرى الجنسية

8637230

-73
-50
-52
-57
62
07

5870/86/70

5858/75/76

ايه بي ادفرتيزينج للدعاية واالعالن  -شركة مساهمة
مصرية

8637278

-73
-50
-52
-57

5870/86/70

5858/75/76

ايه بي ادفرتيزينج للدعاية واالعالن  -شركة مساهمة
مصرية

037

62
07

8602068

-2
-73
-57
-50
-68
-65
-62
60
06

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

8602067

-2
-73
-57
-50
-68
-65
-62
60
06

5870/85/78

5858/75/73

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

8637780

-6
-2
-73
-52
-50
-68
-67
-65
62
60

5870/86/70

5858/75/73

اغسطينوس سمعان القس بطرس اسحاق  -شركة
ميصاياد جهوفاه كومبانى فرد  -مصرى الجنسية

8675226

73
62

5870/83/57

5858/75/80

احمد محمد مصطفي مرسي  -الشمس للمنظفات
والصناعات الكيماوية  -فرد

8600300

-70
-58
-52
50
62

5870/87/70

5858/75/77

مجدي لطفي السيد و شريكة  -الحرميين  -شركة تضامن

8600787

-70
-58
-52
50
62

5870/87/70

5858/75/77

مجدي لطفي السيد و شريكة الحرميين  -شركة تضامن

020

027

8607678

-70
-52
53
62

5870/82/80

5858/75/50

تارجت براندز ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت في
والية مينيسوتا  -الواليات المتحدة االمريكية

8635072

-70
62
60

5877/75/57

5858/75/57

حسن سيد جابر على  -مصر سينا لتصنيع الجبس ومواد
البناء  -فردى  -مصرى الجنسية

8600572

57
62

5870/80/70

5858/75/57

الفهد لتشكيل المعادن -عزة محمد عبده جاد  -فردى -
مصرى الجنسية

8602850

50
62

5870/87/77

5858/75/80

شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات -شركة
مساهمة مصرية

8633257

-6
-2
50
52

5870/86/87

5858/75/80

أليرجيكا فارما جى ام بى اتش

8637508

52
62

5870/86/76

5858/75/77

عال عبد الفتاح حسين محمد وشريكها  -اوركيديا ايجيبت
للمالبس  -شركة توصية بسيطة

8673703

50
62

5870/80/70

5858/75/57

سايك  -جى ام  -ولينغ اوتوموبيل كو  ،.ال تى دى- .
شركة ذات مسئوليه محدودة

8602268

-5
62

5870/87/50

5858/75/80

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة  -عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشريكتة  -شركة توصية بسيطة

8607030

-5
62

5870/80/77

5858/75/80

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة  -عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاه  -شركة توصية بسيطة

8602053

-6
-2
-7
-0
-77
-73
-57
-50
-68
-65
-62

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

037

038

020

63
60

8608000

-65
62
60

5870/80/50

5858/75/83

محمد عبد الرحمن مجاهد  -ايجيبت مكة لتصنيع
العصائر  -فردى  -مصرى الجنسية

8605376

-6
-2
62

5870/75/77

5858/75/50

طيبة لتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل لصاحبها
احمد حسين محمود عبد المجيد  -فرد مصرى الجنسية

8088006

-75
62
60

5870/78/68

5858/75/55

محمد مصطفى محمد مصطفى -ايه بى كومبانى
لالستيراد وتجارة السيارات -فرد مصري الجنسيه

8608220

-50
-62
60
07

5870/80/70

5858/75/70

المصرية الحديثة لالثاث (هب فرنتشر) شركة ذات
مسئوليه محدودة

8088023

-68
62
60

5870/78/50

5858/75/76

احمد محمد عبد الحي الجندي  -السفير فودز لتعبئة
والتغليف المواد الغذائية  -فردي  -مصرى الجنسية

8607056

-7
-0
-62
07
05

5870/82/70

5858/75/78

كيوكسيا كوربوريشن  -شركة يابانية مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين اليابان

8678300

-7
62

5870/82/78

5858/75/57

المصنع المصرى للصناعات ايفرنال  -على احمد محمد
احمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة

8678307

-0
62

5870/82/78

5858/75/57

المصنع المصرى للصناعات ايفرنال  -على احمد محمد
احمد وشركاة -شركة توصية بسيطة

8602050

-63
07
05

5870/85/78

5858/75/83

شركة اسواق عبد الله العثيم  -شركة مساهمة سعودية

8603006

-63
07
06

5870/80/55

5858/75/80

ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

038

020

8600780

-67
-60
60
08

5870/86/77

5858/75/55

محمد احمد محمد حسين المنشاوى _ المحمدية لالجهزة
الكهربائية-فردى _مصرى

8605050

60
07

5870/82/57

5858/75/55

شركة المجال العربى للمواقع االلكترونية شركة مساهمة

8605052

60
07

5870/82/57

5858/75/55

شركة المجال العربى للمواقع االلكترونية  -شركة
مساهمة مصرية

8607282

-50
-68
67
60

5870/82/80

5858/75/55

السكرى اخوان  -عماد الدين عبد المعطى عبد الحافظ
السكرى  -شركة توصية بسيطة

8607378

50
60

5870/86/77

5858/75/72

باورتك مصر للمقاوالت_شركة مساهمة مصرية

8608706

67
60

5870/80/70

5858/75/56

احمد محمد فتحى محمود وشريكه  -االشراف للخدمات -
شركة تضامن

8606003

50
05

5870/87/87

5858/75/80

عمرو محمد عبد الحميد منصور البنا  -جراند ستايل
للمفروشات  -فردى -مصرى الجنسية

8627070

07
05

5877/80/57

5858/75/57

المتحدة اديوكيشن جروب -منطقة حرة  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

067

8627008

07
05

5877/80/57

5858/75/50

المتحدة اديوكيشن جروب  -شركة ذات مسئوليه محدودة

067

8627007

07
05

5877/80/57

5858/75/50

المتحدة اديوكيشن جروب  -شركة ذات مسئوليه محدودة

067

8627005

07
05

5877/80/57

5858/75/50

المتحدة اديوكيشن جروب  -شركة ذات مسئوليه محدودة

067

038

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
8627006

الفئة
07
05

تاريخ االيداع
5877/80/57

تاريخ التسجيل
5858/75/50

اسم مالك العالمة
المتحدة اديوكيشن جروب  -شركة ذات مسئوليه محدودة

عدد النشر عن القبول
067

8627000

07
05

5877/80/57

5858/75/50

المتحدة اديوكيشن جروب  -منطقة حرة  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

067

8630037

-0
05

5870/85/87

5858/75/80

هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز
وشريكهما  - -سيمبل تاتش انتلجينت سوفت وير  -شركة
توصية بسيطة

005

8607557

08
06

5870/80/50

5858/75/87

ليفنج ويل للتنمية السياحية والعقارية ذات مسؤليه
محدوده

038

8607675

-2
50
68

5870/82/80

5858/75/50

تارجت براندز ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت في
والية مينيسوتا  -الواليات المتحدة االمريكية

037

8600660

-7
77

5870/87/87

5858/75/50

ال جى اليكترونيكس انك

8675578

-0
77

5870/83/77

5858/75/76

االشراق للتصنيع و التجارة لصاحبها سعيد احمد عباس
توفيق احمد عباس  -فرد مصري الجنسية

 -شركة كورية مساهمة

037

025

