جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التجديد
تاريخ التجديد
2620/62/62

رقم الطلب
6662000

الفئة
22

تاريخ االيداع
0026/60/22

6600000

0

0090/06/00

اسم مالك العالمة
أسوشيتيد بريتش فودز بى ال سى شركة محدودة المسئوليه
قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين انجلترا
ابل انك

2620/62/62

6602920

0

0092/06/22

دبليو  .أر جريس أندكو  -شركة امريكية مساهمة

2620/62/62

6600600

20

0000/60/20

ابل انك

2620/62/62

6600602

20

0000/60/20

ابل انك

2620/62/62

6600002

20

0000/62/02

ابل انك

2620/62/62

6600002

20

0000/62/02

ابل انك

2620/62/62

6600002

20

0000/62/02

ابل انك

2620/62/62

6600000

0

0000/62/20

ابل انك

2620/62/62

6600000

00

0000/62/20

ابل انك

2620/62/62

6600009

00

0000/62/20

ابل انك

2620/62/62

6600000

00

0000/62/20

ابل انك

2620/62/62

6696200

0

0000/60/20

ابل انك

2620/62/62

6696020

0

0000/60/20

ابل انك

2620/62/62

6696026

0

0000/60/20

ابل انك

2620/62/62

6022020

20

0000/60/00

ايروبوستال ويست انك شركة مساهمة امريكية

2620/62/62

6020090

00

2666/02/26

سالح التلميذ للطباعه و النشر شركه مساهمه مصريه

2620/62/62

6020220

2

2660/60/60

6020220

20

2660/60/62

محمود محمد حسنين علم الدين وشركاة رويال انترناشونال ش
تضامن
شركة صافوال سايم مصر  -ش م م شركة مساهمة مصرية

2620/62/62
2620/62/62

6020222

22

2660/60/06

شركة صافوال سايم مصر  -ش م م  -ش مساهمة مصرية

2620/62/62

6020222

20

2660/60/06

شركة صافوال سايم مصر  -ش م م  -ش مساهمة مصرية

2620/62/62

6020622

0

2660/06/62

ابل انك

2620/62/62

6020620

29

2660/06/62

ابل انك

2620/62/62

6020620

29

2660/06/62

ابل انك

2620/62/62

6020000

20

2660/06/60

شركة صافوال سايم مصر  -ش م م  -ش مساهمة مصرية

2620/62/62

6020202

20

2660/06/60

شركة صافوال سايم مصر ش.م.م شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6226020

00

2660/62/29

المصنع االقتصادى لتجميع وتصنيع االدوات الكهربائية -

2620/62/62

محمود محمد صالح احمد  -فرد  -مصرى الجنسية
ليبسى ليمتد

2620/62/62

6222020

20

2660/60/20

6220000

0

2660/06/60

6220002

00

2606/69/02

شركة فرانكلين كوفى كو -شركة مساهمة خاضعة لقوانين والية
اوتاه
اس اف ( اى بى ) ليمتد  -شركة صينية محدودة

6202022

22

2606/00/20

6200029

0

2600/62/60

راديسون هوتيلز انترناشيونال انك  -شركة مساهمة طبقا
لقوانين والية ديالوير
ابل انك

6200902

2

2600/60/22

6202202

0

2600/69/20

6202202

0

2600/69/20

6200222

02

2600/06/22

6200222

02

2600/06/22

6200222

20

2600/06/22

6200222

20

2600/06/22

6020060

2

2666/60/62

كوين للصناعات الكيماوية scuue lduielac eehcQneeuQ
شركة مساهمة
بيتس الكترونكس ،ال ال سى -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
بيتس الكترونكس ،ال ال سى -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان وشركاهم -سلطانا -شركة
توصية بسيطة
تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان وشركاهم -سلطانا -شركة
توصية بسيطة
تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان وشركاهم -سلطانا -شركة
توصية بسيطة
تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان وشركاهم -سلطانا -شركة
توصية بسيطة
شركة بيراميدز للتجميل  -ش مساهمة مصرية

6020000

20

2660/60/22

6000092

20

2660/62/02

6000006

22

2660/62/02

6000000

20

2660/62/02

6000002

00

2660/62/02

6000002

20

2660/62/02

6000000

20

2660/62/02

6000009

22

2660/62/02

6220296

0

2606/69/62

6202090

2

2606/00/20

جابر محمد جابر موسى  -مصنع الوالء للصناعات الغذائيه
والشيكوالته -فرد مصري
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش م
ل
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت  -ش
مل
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة بيروت -
شركة مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة بيروت ش م
م شركة مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت شركة
مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت شركة
مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعا دة اعمار وسط مدينة بيروت --
ش م ل  /شركة مساهمة لبنانية
فينومينون اجنتس ليمتد  -شركة محدودة المسئولية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين جزر بريطانيا العذراء
أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202090

2

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202099

0

2606/00/20

اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6202090

0

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202006

0

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202000

9

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202002

0

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62

6202002

00

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202000

02

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202000

00

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202066

00

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202060

09

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202062

00

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202062

26

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202060

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202060

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202060

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202069

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202060

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202000

29

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202002

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202002

26

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202009

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202000

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202026

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202022

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202022

26

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202022

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202020

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202020

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6202029

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/62

6200609

22

2600/60/09

دنهل توباكو اوف لندن ليمتد

2620/62/62

6206002

22

2600/60/22

6602002

2

0090/60/29

الشركة المصرية االسيوية لالستممارات الغذائية  -فودتك  -ش م
م  -شركة مساهمة مصرية
احمد محمد اسماعيل فودة وشركاة ش تضامن

2620/62/62
2620/62/62

6609900

26

0000/60/60

شركة كالسيك للصناعات الغذائيه

2620/62/62

6020006

0

0000/69/02

نورثروب جرومان اينوفيشن سيستمز  ،انك

2620/62/62

6020602

2

2666/60/60

شركة بيراميدز للتجميل  --شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6020602

2

2666/60/60

مصر للمنظفات والكيماويات  .شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6020062

2

2666/60/22

مصر للمنظفات والكيمياويات شركه مساهمه مصريه

2620/62/62

6020200

22

2666/06/02

الشركة المصرية المطاعم  -ش ذات مسئولية محدودة

2620/62/62

6026200

00

2660/62/60

طه محمد حامد ندا استاكوزامصرى الجنسية تاجر

2620/62/62

6262092

-2
0
0

2660/60/02

ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد -شركة محدودة

2620/62/62

2669/60/60

ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد -شركة محدودة

2620/62/62

6200060

0

2669/60/60

ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد -شركة محدودة

2620/62/62

6200069

0

2669/60/60

ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد -شركة محدودة

2620/62/62

6220222

02

2660/62/22

6220222

02

2660/62/22

6220900

2

2660/60/20

فاروك انجنيرينج ببه فى تى ال تى دى  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وفقا لقوانين الهند
فاروك انجنيرينج بيه فى تى  -ال تى دى  -شركة محدودة
المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين الهند
البوال أندستريز أنك  -شركة مساهمة امريكية

2620/62/62

2620/62/62

6220299

0

2660/69/20

ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد -شركة محدودة

2620/62/62

6229022

0

2660/02/69

6220202

0

2660/02/22

شركة جالكسوسميث كالين بايولوجيكالز اس ايه  -شركة
مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين بلجيكا
ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد -شركة محدودة

2620/62/62
2620/62/62

6220000

26

2606/62/20

حورس للحبوب ومنتجاتها ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6220920

20

2606/60/02

6220929

20

2606/60/02

6220920

26

2606/60/02

6220926

20

2606/60/02

6220020

00

2606/69/69

اوالد بسيونى للتجارة والتوكيالت التجارية  -محمد بسيونى
محمد وعالء الدين بسيونى محمد وشركاة  -شركة توصية
بسيطة
اوالد بسيونى للتجارة والتوكيالت التجارية  -محمد بسيونى
محمد وعالء الدين بسيونى محمد وشركاة  -ش توصية بسيطة
اوالد بسيونى للتجارة والتوكيالت التجارية  -محمد بسيونى
محمد وعالء الدين بسيونى محمد وشركاة  -ش توصية بسيطة
اوالد بسيونى للتجارة والتوكيالت التجارية  -محمد بسيونى
محمد وعالء الدين بسيونى محمد وشركاة  -ش توصية بسيطة
بافاريا مصر ش م م  --شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

2620/62/62

6220020

00

2606/69/69

بافاريا مصر ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6220020

00

2606/69/69

بافاريا مصر ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6220029

00

2606/69/69

بافاريا مصر ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6202009

0

2606/02/00

بافاريا مصر ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6202000

0

2606/02/00

بافاريا مصر ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6202096

0

2606/02/00

بافاريا مصر ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6202092

0

2606/02/00

بافاريا مصر ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6200060

2620/62/62

2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62

6202092

0

2606/02/00

بافاريا مصر ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6202092

0

2606/02/00

بافاريا مصر ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6202090

0

2606/02/00

بافاريا مصر ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/62

6200090

22

2600/60/20

6200090

22

2600/60/20

محمد عبد الحميد السيد جمعة الخديوي  -فردي  -مصري
الجنسية
محمد عبد الحميد السيد جمعة الخديوي  -فرد  -مصري الجنسية

2620/62/62

6200099

22

2600/60/20

6200260

22

2600/62/22

6202600

-0
-2
2
22

2600/69/26

محمد عبد الحميد السيد جمعة  --الخديوي  --مصري الجنسية -
 منشأة فرديةمحمد عبد الحميد السيد جمعه  -الخديوى  -فرد  -مصرى
الجنسية
شركة اسكندرية للزيوت والبويات والمنتجات الصناعية -
تضامن

2600/69/60

6622260

00

0000/62/20

محمد السيد اسماعيل الغندور  -مؤسسة ستارز التجارية  -منشأة
فردية-مصري
زيالدويتشالند جى ام بى اتش

2620/62/60

6629260

0

0000/62/69

ميتسوبيشى شوجى كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

2620/62/60

6629262

0

0000/62/69

ميتسوبيشي شوجي كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

2620/62/60

6629262

0

0000/62/69

ميتسوبيشي شوجي كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربوريشن )

2620/62/60

6629222

02

0000/62/69

ميتسوبيشى شوجى كايشا ليمتد  ( -ميتسوبيشى كوربوريشن )

2620/62/60

6629222

02

0000/62/69

ميتسوبيشى شوجى كايشا ليمتد ( ميتسوبيشى كوربورشن )

2620/62/60

6600260

02

0090/60/02

زافكو جروب هولدينج ليمتد  -شركة محدودة باالسهم

2620/62/60

6600602

20

0000/60/26

محمد حامد المجيد ( مهابة ) تيقانى

2620/62/60

6020026

00

2660/06/20

شركة افكو مصر ش .م.م

2620/62/60

6020020

20

2660/06/20

شركة افكو مصر ش .م.م

2620/62/60

6020022

20

2660/06/20

شركة افكو مصر ش .م.م

2620/62/60

6020900

20

2660/02/22

شركة افكو مصر ش.م.م -ش م م

2620/62/60

6220200

20

2606/60/00

6200026

0

2600/62/60

6202629

20

2600/60/26

شيبيتا اندستريال اند كومرشيال كومبانى اس .أ  .واالسم المميز
شيبيتا اس  .أ  - ، .شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
اليونان
سيفا سانتيه انيمال  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
فرنسا
الشركة العالمية للمواد الغذائية  -مؤسسة فردية

2620/62/60

2620/62/60

6202202

00

2600/60/20

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -مؤسسة فردية

2620/62/60

6202202

20

2600/60/20

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -مؤسسة فردية

2620/62/60

6202000

20

2600/69/60

العالمية للمواد الغذائية  -مؤسسة فردية إماراتية الجنسية

2620/62/60

6200206

20

2600/06/26

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -مؤسسة فردية

2620/62/60

6202222

2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62
2620/62/62

2620/62/62

2620/62/60

6602002

2

0090/60/60

شركة مصر للزيوت والصابون ش.م.م

2620/62/69

6600920

20

0090/02/60

شركة مصر للزيوت والصابون ش .م .م

2620/62/69

6600920

20

0090/02/60

شركة مصر للزيوت والصابون ش .م .م

2620/62/69

6022022

20

2660/60/26

مصر للزيوت والصابون  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/69

6022022

2

2660/60/26

شركة مصر للزيوت والصابون  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/69

6022020

20

2660/60/26

شركة مصر للزيوت والصابون شركة مساهمة مصرية

2620/62/69

6262202

20

2660/60/02

مار جروب للتجارة والصناعة  R.A.Mشركة مساهمة مصرية

2620/62/69

6020006

26

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020000

20

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020002

20

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020002

20

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020002

22

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020000

00

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020000

00

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020000

22

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020009

20

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020000

26

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020006

20

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020000

00

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020002

00

2660/60/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6020002

20

2660/62/22

الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6026002

20

2660/62/60

شركة افكو مصر ش م م

2620/62/60

6022600

00

2660/60/60

شركه افكو مصر ش م م

2620/62/60

6022200

22

2660/60/00

6022600

26

2660/60/06

عبد الحليم رمضان منصور وخلفاء السيد رمضان منصور
وشركاهم  -حلويات الزهور  -شركة توصية بسيطة
شركة أفكو مصر  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/60
2620/62/60

6022602

20

2660/60/06

شركة افكو مصر ( ش,م,م )

2620/62/60

6022602

22

2660/60/06

شركة افكو مصر ش .م.م

2620/62/60

6022600

20

2660/60/06

شركة افكو مصر شركة مساهمة مصرية

2620/62/60

6022020

20

2660/60/00

شركه افكو مصر  /ش.م.م

2620/62/60

6020226

00

2660/60/06

شركة افكو مصر ش م م

2620/62/60

6020222

20

2660/60/06

شركة صافوال سايم مصر  -ش م م  -ش مساهمة مصرية

2620/62/60

6222009

00

2606/62/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6222000

20

2606/62/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6222092

20

2606/62/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6222092

22

2606/62/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6202090

2

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6202002

06

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6202000

02

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6202062

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/60

6620006

0

0000/60/06

6022600

0

0000/62/00

اوام اس انفستمنتس ،انك-:شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين
والية ديالوير
شركة دالى اكسبورت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/06
2620/62/06

6029020

0

0000/00/22

فودافون جروب بي ال سي  -ذات مسؤليه محدودة

2620/62/06

6020900

2

2666/60/62

بيراميدز للتجميل مساهمة مصرية

2620/62/06

6020960

26

2666/00/62

6029200

20

2666/00/02

دار البان الدفراوى  -محمد بالل وشركاه  -شركة توصية
بسيطة مصرية
ميكا كا للمالبس الجاهزة ش م م

2620/62/06
2620/62/06

6020220

26

2660/60/60

كادبورى يوكيه ليمتد

2620/62/06

6020029

0

2660/60/00

تاناك س  .أ  -شركة مساهمة قائمة طبقا لقوانين البرازيل

2620/62/06

6020200

2

2660/06/20

شركة سافونا للصناعة والتجارة

2620/62/06

6020000

2

2660/00/60

6020000

2

2660/00/60

6020009

0

2660/00/60

6000090

20

2660/62/02

6000099

22

2660/62/02

6000090

22

2660/62/02

6000000

20

2660/62/02

6000000

20

2660/62/02

6000066

22

2660/62/02

6000060

20

2660/62/02

الهالل للمنظفات والكيماويات والبالستيك شركة مساهمة
مصرية
الهالل للمنظفات والكيماويات والبالستيك ش م م شركة مساهمة
مصرية
الهالل للمنظفات والكيماويات والبالستيك شركة مساهمة
مصرية
الشركة اللبنانية لتطوير واعا دة اعمار وسط مدينة بيروت --
ش م ل  /شركة مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة بيروت  -ش
مل
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت  -ش
مل
الشركة اللبنانية لتطوير واعا دة اعمار وسط مدينة بيروت ---
ش م ل  /شركة مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت -
شركة مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة بيروت -
شركة مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة بيروت -
شركة مساهمة لبنانية

2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06

6269200

20

2660/06/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/06

6269202

22

2660/06/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/06

6269200

22

2660/06/22

اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية

2620/62/06

6269200

20

2660/06/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/06

6269002

29

2660/00/60

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/06

6229200

22

2660/00/00

كى تى اند جى كوربوريشن

2620/62/06

6220002

9

2606/69/00

6200920

20

2600/62/06

تكترونيك اندستريز كو -إل تى دى  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج
طارق نور فو تو سال  -منشأه فرديه  -مصرى الجنسية

2620/62/06
2620/62/06

6200906

29

2600/62/06

طارق نور فو تو سال  -فرد  -مصرى الجنسية

2620/62/06

6200900

20

2600/62/06

طارق نور فو تو سال  -فرد  -مصرى الجنسية

2620/62/06

6200600

00

2600/62/26

طارق نور فوتو سال  -مؤسسة فردية  -مصرى الجنسية

2620/62/06

6200609

20

2600/62/26

طارق نور فوتو سال  -مؤسسة فردية  -مصرى الجنسية

2620/62/06

6200626

20

2600/62/26

طارق نور فوتو سال  -مؤسسة فردية  -مصرى الجنسية

2620/62/06

6200600

29

2600/62/26

6200609

20

2600/62/26

6200600

22

2600/62/26

6200606

22

2600/62/26

6200600

29

2600/62/26

6200602

20

2600/62/26

6200602

22

2600/62/26

6200602

22

2600/62/26

6022060

20

2660/60/60

تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
تربيادفيزور ال ال سي  ،شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا
لقوانين والية ديالوير
شركة افكو مصر (ش,م,م)

2620/62/06

6020000

2

2660/00/60

6020000

2

2660/00/60

الهالل للمنظفات والكيماويات والبالستيك ش م م شركة مساهمة
مصرية
الهالل للمنظفات والكيماويات والبالستيك شركة مساهمة

2620/62/02

6200666

0

2606/02/20

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

2620/62/02

6200600

02

2606/02/20

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

2620/62/02

6200600

00

2606/02/20

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

2620/62/02

6200600

00

2606/02/20

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

2620/62/02

6200622

20

2606/02/20

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

2620/62/02

2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/06
2620/62/02
2620/62/02

6200622

22

2606/02/20

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

2620/62/02

6200620

22

2606/02/20

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

2620/62/02

6200620

20

2606/02/20

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

2620/62/02

6200620

20

2606/02/20

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

2620/62/02

6200622

20

2606/02/20

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

2620/62/02

6200622

22

2606/02/20

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

2620/62/02

6200629

22

2606/02/20

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

2620/62/02

6200900

2

2600/62/02

6200900

2

2600/62/02

6200066

2

2600/62/02

6200060

00

2600/62/02

6200069

00

2600/62/02

6200060

00

2600/62/02

6200009

02
26
20

2602/60/02

مفدي لمعي مساك شحاتة  -الفادي للمناديل الورقية  -فرد -
مصرى الجنسية
مفدي لمعي مساك شحاتة  -الفادي للمناديل الورقية  -فرد
مصرى الجنسية
مفدي لمعي مساك شحاتة  -الفادي للمناديل الورقية  -فرد -
مصرى الجنسية
مفدي لمعي مساك شحاتة  -الفادي للمناديل الورقية  -فرد -
مصرى الجنسية
مفدي لمعي مساك شحاتة  -الفادي للمناديل الورقية  -فرد -
مصري الجنسية
مفدي لمعي مساك شحاتة  -الفادي للمناديل الورقية -فرد -
مصرى الجنسية
محمد مصطفى احمد مصطفى  -اليف كير  -فردى مصرى
الجنسية

2620/62/02

2602/60/02

6200096

20

2602/60/02

6029026

29

0000/00/22

6026090

20

2660/62/20

6269022

00

2660/06/20

محمد مصطفى احمد مصطفى  -اليف كير  -فردى مصرى
الجنسية
محمد مصطفى احمد مصطفى  -اليف كير  -فرد مصرى
الجنسية
فودافون جروب بى ال سى شركة انجليزية عامة ذات مسئولية
محدودة
عادل فاخوري ميخائيل لورد االمانة لتعبئة المواد الغذائية
وتجارة العطارة مصرى الجنسية فردى
أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269200

29

2660/06/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269202

20

2660/06/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269009

00

2660/00/60

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269909

20

2660/00/60

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269000

20

2660/00/60

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269009

22

2660/00/60

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269026

22

2660/00/60

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6269020

20

2660/00/60

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6222006

20

2606/62/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6222000

22

2606/62/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6200000

2620/62/02
2620/62/02
2620/62/02
2620/62/02
2620/62/02
2620/62/02

2620/62/02
2620/62/02
2620/62/00
2620/62/00

6222006

20

2606/62/22

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6222096

29

2606/62/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6222090

22

2606/62/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6222090

20

2606/62/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6202006

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6202002

20

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6202000

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6202000

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6202000

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6202020

29

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6202020

22

2606/00/20

أربو لخدمات االتصاالت

2620/62/00

6200000

20

2600/60/60

6200002

20

2600/60/60

6200002

22

2600/60/60

6200002

20

2600/60/60

6200000

20

2600/60/60

6200999

0

2600/62/02

6200062

20

2600/00/22

6620090

20

0000/60/00

6609000

2

0090/62/29

ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
هيو اوي تيكنولوجيز كو  -ليمتد  -شركة صينية محدودة
المسئولية
محمد صالح صديق احمد عنانى  -الوطنية لالعالف واالستيراد
والتصدير  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
شركة طنطا للزبوت والصابون احدى شركات المؤسسة
المصرية العامة للصناعات الغذائية شركة قطاع عام
بالى بوى انتربرايزيس انترناشيونال انك

2620/62/00

2620/62/00

6609000

2

0090/62/29

بالى بوى انتربرايزس انترناشيونال  ,انك شركة متحدة

2620/62/00

6609000

0

0090/62/29

6609009

0

0090/62/29

بالى بوى انتربرايزس انترناشيونال  ,انك شركة متحدة خاضعة
لقوانين والية ديالوير
بالى بوى انتبرايز انترناشيونال انك  -ش متحدة

2620/62/00
2620/62/00

6600229

22

0000/62/09

بالى بوى انتربرايزس انترناشيونال انك

2620/62/00

6600220

22

0000/62/09

بالى بوى انتربرايزس انترناشيونال انك

2620/62/00

6029009

26

2666/02/00

6029000

20

2666/02/00

6022900

0

2660/60/22

شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة  -مصر ( -شركة
مساهمة).
شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة  -مصر  -شركة
مساهمة مصرية
شركة الدلتا للصناعات الدوائية (دلتا فارم)

2620/62/00

2620/62/00

6200000

20

2600/62/02

دارت اند استريز أنك  -شركة امريكية متحدة

2620/62/00

2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00

2620/62/00

6200026

20

2600/62/02

دارت انداستريز انك  -شركة امريكية متحدة

2620/62/00

6200090

26

2600/62/20

6206222

2

2600/60/09

مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه  -شركة هابي سويت -
شركة توصية بسيطة
مكة للمنظفات والكيماويات ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/00
2620/62/00

6600902

02

0096/69/62

ايفو باس ج.م.ب.ه

2620/62/00

6600622

2

0000/60/26

مصنع ندا للزيوت والبويات شركة توصية بسيطة

2620/62/00

6600622

2

0000/60/20

6600620

2

0000/60/20

حلمي ندا وشركاه مصنع ندا للزيوت والبويات شركه توصيه
بسيطه
مصنع ندا للزيوت والبويات حلمي اندا وشركاة

2620/62/00

6600620

2

0000/60/20

6600692

0

0000/62/62

مصنع ندا للزيوت والبويات حلمي اندا وشركاة  /ش .توصيه
بسيطه
شركة كولجيت بالموليف

6020602

0

2666/69/60

6029000

20

2666/02/00

6029096

26

2666/02/00

6020022

2

2660/60/22

6020022

20

2660/60/22

6020022

20

2660/60/22

بيرليتز انفستمنت كوربوريشن  -شركة مساهمة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة  -مصر شركة
مساهمة مصرية
شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة  -مصر شركة
مساهمة مصرية
بى بى بى ال سى ( شركة عامة ذات مسئولية محدودة ) مؤلفة
طبقا لقوانين انجلترا
بى بى بى ال سى (شركة عامة ذات مسئولية محدودة)مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين انجلترا
بى بى بى ال سى ش عامة

2620/62/00

6020020

29

2660/60/22

بى.بى .بى ال سى  -شركة عامة ذات مسئولية محدودة

2620/62/00

6020020

20

2660/60/22

6020002

0

2660/62/00

بى بى بى ال سى (شركة عامة ذات مسئولية محدودة) مؤلفة
وقائمة وفقا لقوانين انجلترا
جالكسو سميث كالين بيولوجيكا لزاس  .اية ( ش .م .بيلجيكية )

2620/62/00

6020202

0

2660/06/00

6020000

0

2660/02/62

6000090

20

2660/62/02

6000090

20

2660/62/02

6000000

22

2660/62/02

6200920

20

2669/60/22

جالكسو سميث كالين بيولوجيكالز اس  .اية  -شركة مساهمة
بلجيكية
جالسكو سميث كالين بيولوجيكالز اس ايه  -شركة مساهمه
بليجكية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت شركة
مساهمة لبنانية
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت  -ش
مل
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت شركة
مساهمة لبنانية
بايلس شوسورس وارلدوايد  ،أنك  -شركة مساهمة أمريكية

2620/62/00

6200922

20

2669/60/22

بايلس شوسورس وارلدوايد  ،أنك  -شركة مساهمة أمريكية

2620/62/00

6200026

0

2600/62/69

سانوفي افنتيس دويتشالند جي أم بي أتش

2620/62/00

6200009

26

2600/62/69

أوجست ستورك كي جي  -شركة المانية توصية بسيطة

2620/62/00

6200092

0

2600/62/60

6200669

2

2600/62/26

شركة سيسمكس كوربوريشن  -شركة متحدة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين اليابان
شركة رضا لالستممار المحدودة  -شركة سعودية محدودة

2620/62/00

2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00

2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00
2620/62/00

2620/62/00

2620/62/00

6202200

0

2600/69/60

6620020

0

0000/60/62

انترناشيونال سباليرز اند سرفسز  -ش م ل  -اوف شور -
شركة مساهمة لبنانية
ميتسوبيشي كيميكال كوربوريشن

6600090

0

0090/60/02

6022000

22

2660/60/20

6022000

22

2660/60/20

فايزر برودكتس انك شركة مساهمة مؤلفة وفقا لقوانين
كونيكتيكيوت
الشركه العالميه للمشروبات  -شركة مساهمة مصرية لالستيراد
والتصدير
الشركة العالمية للمشروبات  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/20

6022000

22

2660/60/20

الشركة العالمية للمشروبات  -شركة مساهة مصرية

2620/62/20

6020602

0

2660/06/69

حمزة عبد القادر المتولى العاص  -فردى

2620/62/20

6002022

20

2660/00/69

6222202

2

2660/69/62

6222202

2

2660/69/62

6220000

20

2606/60/06

شركة اتش & ام هينيس & مايورتز آيه بى  --شركة مساهمة
سويدية
جودرج كونسيومر برودكنز إل تي دي  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الهند
جودرج كونسيومر برودكنز إل تي دي  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الهند
شركة السويدى إليكتريك  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/20

6226090

26

2606/60/00

6220002

02

2606/60/62

6220000

20

2606/60/62

6220920

22

2606/69/06

6200020

0

2600/60/60

6200922

22

2600/62/06

6209202

20

2600/62/20

هارسكوتيكنولوجيز  -ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية مينيسوتا الواليات المتحدة
االمريكية
بليسانت ستيت انتربرايسيس ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج
بليسانت ستيت انتربرايسيس ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج
شركة جامى للعصائر والصناعات الغذائية  -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة إيبوبوند لصناعة الكيماويات والمستلزمات الكهربائية -
شركة ذات مسئولية محدودة
ذى ريتز  -كارلتون هوتيل كومبانى  ،ال  .ال  .سى  --شركة
ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير
شركة ايجيبت تريد للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/20

6209000

20

2600/62/26

شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/20

6660292

02

0026/60/00

شركة فورد موتور  -شركة متحدة

2620/62/22

6662099

2

0020/60/26

كولجيت بالموليف كمبانى

2620/62/22

6629009

22

0000/62/22

6620692

22

0000/60/22

فيليب موريس براندس اس ايه ار ال شركة محدودة المسئولية
مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا
جابان توباكو انك  :شركة مساهمة يابانيه

2620/62/22
2620/62/22

6600002

0

0096/60/62

بوسكو

2620/62/22

6609000

20

0090/62/60

اول ستار سي في

2620/62/22

6600220

26

0090/60/20

6600266

2

0090/60/06

شركة الراوند تيبل فرانشيز .شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا .
بارفان كريستيان ديور سوسيتيه انونيم شركة مساهمة فرنسيه

2620/62/22

6600662

0

0000/60/00

ليجوجوريس أ \س شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
الدنمارك

2620/62/20
2620/62/20
2620/62/20

2620/62/20
2620/62/20
2620/62/20
2620/62/20

2620/62/20
2620/62/20
2620/62/20
2620/62/20
2620/62/20

2620/62/22
2620/62/22

6600022

20

0000/62/29

شركة طنطا موتورز ش  .م

2620/62/22

6600000

2

0000/60/62

شركة سابيس الدولية لصنع الدهانات شركة مساهمة لبنانية

2620/62/22

6600000

2

0000/60/62

شركة سايبس الدولية لصنع الدهانات

2620/62/22

6696092

06

0000/60/62

جالسكو جروب ليمتد

2620/62/22

6696200

0

0000/60/20

ابل انك

2620/62/22

6020206

00

2660/60/62

ليكا دنمارك أ/س  -شركة مساهمة خاضعة لقوانين الدنمارك

2620/62/22

6020062

26

2660/60/20

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6022029

26

2660/60/60

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6022002

20

2660/60/60

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6022002

20

2660/60/60

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6022002

26

2660/60/60

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6020022

26

2660/00/20

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6200620

26

2606/02/20

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

2620/62/22

6202029

20

2600/69/20

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6202020

26

2600/69/20

ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6200022

9

2600/00/62

6200020

00

2600/00/62

6200020

20

2600/00/62

6200020

20

2600/00/62

6200029

26

2600/00/62

6200020

20

2600/00/62

6200006

20

2600/00/62

6200000

22

2600/00/62

6609600

0

0006/60/00

محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية
ايفيرس انترناشيونال بي.في

2620/62/22

2620/62/22

6609096

20

0006/02/00

ميكاسا كوربوريشن

2620/62/22

6600022

20

0000/62/26

شانيل اس اية ار ال  .شركة سويسرية محدودة المسئولية

2620/62/22

6600000

20

0000/60/20

فيليب موريس برودكتس انكوربوتيد شركة متحدة

2620/62/22

6690200

26

0000/00/60

6020226

2

2660/62/26

ابراهيم امام حسين ومحمد رفاعي محمد وشريكاهم شركة
توصية بسيطه
محمود محمد حسنين علم الدين وشركاه  -رويال انترناشيونال

2620/62/22

2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22

2620/62/22

6020220

2

2660/62/26

محمود محمد حسنين علم الدين تضامن

2620/62/22

6260060

00

2660/69/22

6260060

00

2660/69/22

6260060

00

2660/69/22

6260006

00

2660/69/22

6260000

00

2660/69/22

6260002

00

2660/69/22

6260000

00

2660/69/22

6202222

20

2606/02/60

6200090

2

2600/62/26

الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف  -يونيون اير -
شركة توصية بسيطة
الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف يونيون اير -
شركة توصية بسيطة
الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف  -يونيون اير -
شركة توصية بسيطة
الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف  -يونيون اير -
شر كة توصية بسيطة
الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف يونيون اير -
شركة توصية بسيطة
محمد فتحى ابراهيم عممان وشركاه  -الشركة العالمية
للصناعات الهندسية والتكييف ( يونيون اير)  -شركة توصية
بسيطة
الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف يونيون اير --
شركة توصية بسيطة
على حسن محمد عمر  -منتجات البان القنبلة  -فرد مصرى
الجنسية
شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

2620/62/22

2620/62/22

6200290

26
20
26

2600/62/02

المجموعة التجارية الدولية  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

2600/62/02

6206026

00

2600/60/06

6206020

0

2600/60/06

6206022

0

2600/60/06

6206022

20

2600/60/06

6206022

20

2600/60/06

6200220

0

2600/60/02

6202220

0

2600/69/62

المجموعة التجارية الدولية  -ش م م  ( -شركة مساهمة مصرية
)
شركة عماد محمود قناوى وشركاة  -شركة مور لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة توصية بسيطة
شركة عماد محمود قناوى وشركاة  -شركة مور لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة توصية بسيطة
شركة عماد محمود قناوى وشركاة  -شركة مور لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة توصية بسيطة
شركة عماد محمود قناوى وشركاة  -شركة مور لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة توصية بسيطة
شركة عماد محمود قناوى وشركاة  -شركة مور لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة توصية بسيطة
سيفا سانتية انيمال  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
فرنسا
شركة نقل اخوان ذ.م.م  -شركة أردنية ذات مسئولية محدودة

2620/62/22

6600090

20

0000/00/02

6692200

26

0002/62/22

نيدل انداستريز ( إنديا ) برايفت ليمتد  -شركة محدودة تألفت
بموجب قوانين الهند
مارس انكوربورتيد شركة متحدة امريكية

2620/62/22

6692209

26

0002/62/22

مارس انكوربورتيد شركة متحدة امريكية

2620/62/22

6692296

20

0002/62/22

مارس انكوربورتيد شركة مساهمة امريكية

2620/62/22

6692290

26

0002/62/22

مارس انكوربورتيد  /ش.م

2620/62/22

6692262

02

0002/60/26

هوندا جيكين كوجيوكابوشيكي كايشا

2620/62/22

6022222

2

2666/60/20

كارولينا هيريرا ليمتد شركة محدودة المسئولية

2620/62/22

6022220

0

2666/60/20

كارولينا هيريرا ليمتد شركه محدوده المسؤليه

2620/62/22

6022220

09

2666/60/20

كارولينا هيريرا ليمتد شركة محدودة المسؤلية

2620/62/22

6200290

2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22

2620/62/22
2620/62/22

2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22

6022220

20

2666/60/20

كارولينا هيريرا _ ليمتد ش محدودة المسؤلية

2620/62/22

6020600

00

2666/60/60

جمال الدين حسن محمد ( فلكس للصناعات الكهربائيه )

2620/62/22

6029060

20

2666/02/00

شركة جهينة للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصرية

2620/62/22

6029026

02

2666/02/02

مونسون اكسسوريز ليمتد:شركة بريطانية محدودة المسئولية

2620/62/22

6029020

09

2666/02/02

مونسون اكسسوريز ليمتد -ش محدودة المسؤلية شركة بريطانية

2620/62/22

6029022

20

2666/02/02

مونسون اكسسوريز ليمتد  /شركة بريطانية محدودة المسئولية

2620/62/22

6029022

20

2666/02/02

مونسون اكسسوريز ليمتد محدودة

2620/62/22

6020020

26

2660/60/02

لييف يونايتد كينج دام ليمتدشركه ذات مسؤليه محدوده

2620/62/22

6020020

2

2660/60/29

6020222

00

2660/62/26

6260629

2

2660/60/22

6260620

20

2660/60/22

6260626

0

2660/60/22

6206296

26

2660/02/00

شركه سايبس الدوليه لصنع الدهانات (ش م ل) شركة مساهمة
لبنانية تاسست وقائمة طبقالقوانين لبنان.
ورانر بروس انترتينمنت انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير
شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل  -شركة
مساهمة مصرية
شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل  --شركة
مساهمة مصرية
شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل  --شركة
مساهمة مصرية
مصنع الرياض لألغذية  -مؤسسة فردية

2620/62/22

2620/62/22

6226022

20

2660/62/29

ستيمكور هولدينغز  2ليمتد

2620/62/22

6229020

20

2660/00/22

ساوكوني يو كيه انك

2620/62/22

6200020

0

2600/62/69

سانوفي افنتيس دويتشالند جي أم بي أتش

2620/62/22

6200200

0

2600/62/22

6200600

26

2602/62/00

6602900

0

0000/62/60

فالف إنوفيشينز  -ال ال سى  -شركة امريكية ذات مسئولية
محدودة تألفت فى اوكالهوما
مارس  -انكوربوريتد  -شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفق
قوانين والية فيرجينيا
بيكتون ديكنسون آند كومباني  -شركه مساهمه

2620/62/22

2620/62/29

6602900

0

0000/62/60

بيكتون ديكنسون آند كومباني  -شركه مساهمه

2620/62/29

6206220

20

2606/69/20

كينج فيشر هولدينجز ليمتد  -شركة تايالندية محدودة

2620/62/29

6202900

20

2606/02/22

6200020

0

2600/62/62

6206002

0

2600/60/20

محمد ابراهيم السيد شحاتة  -شركة ستريك للمالبس الجاهزة
 KIMTSش ذ م م  -شركة ذات مسئولية محدودة
محمد محمد رفعت عبد الحافظ الشهاوي  -فردي  -مصرى
الجنسية
عماد مصطفى يونس وشريكه  -سيجناي  -شركة تضامن

2620/62/29

2620/62/29

6206000

22

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشيونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206096

22

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشيونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206090

20

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشيونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206092

20

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشيونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22
2620/62/22

2620/62/22

2620/62/29

6206092

22

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشيونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206092

20

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشيونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206090

26

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206090

20

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206090

2

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6206099

0

2600/60/26

شركة دلتا اروماتيك انترناشونال  -شركة مساهمة مصرية

2620/62/29

6202000

26

2600/60/60

6206262

00

2602/62/60

العالمية للصناعات الغذائية ( بسكوي )  -محمد جالل عبد
العزيز خليل الجزار وشركاه  -شركة توصية بسيطة
محمد احمد محمد حسن وورثة  /محمد السيد محمد  --وليد
محمد السيد وشركاه  -شركة توصية بسيطة

2620/62/29
2620/62/29

