جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
3071530

الفئة
1

تاريخ االيداع
7315/37/11

تاريخ التسجيل
7371/37/11

اسم مالك العالمة
رفعت عبد البديع عبدالحليم علي  -ايمى كول  -فرد -
مصرى الجنسية

عدد النشر عن القبول
005

3071513

1

7315/37/11

7371/37/11

رفعت عبد الحليم عبد البديع علي  -فرد  -مصرى
الجنسية

005

3070000

1

7315/11/30

7371/37/77

جرو مور انك  -شركة مساهمة امريكية

019

3050017

1

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050070

1

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز انك -شركة مساهمة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

073

3001700

7

7310/37/73

7371/37/11

أمير محمد محمد عراقى  -ايه ام اي  -فرد  -مصرى
الجنسية

010

3717303

0

7330/39/35

7371/37/70

ماكروجروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال )
شركةمساهمه

090

3770317

0

7330/30/77

7371/37/70

ماكروجروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال )
شركةمساهمه

099

3071053

0

7317/17/30

7371/37/70

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية

010

3071057

0

7317/17/30

7371/37/70

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية .

010

3000701

0

7311/35/79

7371/37/70

شركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 -شركة مساهمة قانون 1005 0

079

3000793

0

7311/35/79

7371/37/70

الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية

079

3000797

0

7311/35/79

7371/37/70

شركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 -شركة مساهمة قانون  0لسنة 1005

079

3015117

0

7310/30/10

7371/37/30

عمر عويس محمد عفيفى  -مؤسسة الفا للتجارة
والتوريدات  -فرد  -مصرى الجنسية

019

3010309

0

7310/39/11

7371/37/77

بيرسدورف أ ج  -شركة مؤسسة وخاضعة لقوانين
المانيا

091

3010139

0

7310/39/11

7371/37/13

خالد محمد مدبولي ابراهيم و شركاه  -اكسيكلوسف
جلوبال للتجارة والتوزيع  -شركة تضامن

019

3053977

0

7310/37/31

7371/37/70

شركة وليد دعبول واخوانه  -مدار للكيماويات  -شركة
تضامن

090

3050011

0

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050079

0

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  -انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3001910

0

7310/37/10

7371/37/30

مدحت اسكندر وشركاه  -كامينا برودكتس كوربوريشن
 -شركة توصية بسيطة

019

3007911

0

7310/37/70

7371/37/13

ايفا فارما لالدويةو المستلزمات الطبية ( ايفا فارما ) -
شركة مساهمة مصريه

017

3001300

0

7310/30/39

7371/37/13

يوسف مصطفى يوسف الحناوى وشركاه  -محمد واحمد
 -شركة تضامن

019

3001307

0

7310/30/39

7371/37/13

يوسف مصطفى يوسف الحناوى وشركاه  -محمد واحمد
 -شركة تضامن

019

3005071

0

7310/30/70

7371/37/11

علي رمضان عوض علي  -فرد  -ليبى الجنسية

017

3000170

0

7310/30/17

7371/37/15

ديفول لتجارة مستحضرات التجميل  - LOVIDشركة
ذات مسئولية محدودة

019

3000391

0

7310/13/31

7371/37/70

شركة طيف االمارات للعطور ش.ذ.م.م  -شركة ذات
مسئولية اماراتية

019

3933131

0

7310/13/73

7371/37/19

رأفت لوقا سيداروس  -المناهرى للعطور
ومستحضرات التجميل  -فردى  -مصري الجنسية

019

3933177

0

7310/13/73

7371/37/77

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

019

3933750

0

7310/13/71

7371/37/71

عبد الرحمن ربيع مصطفي على  -جراند لالستيراد
والتصدير  -افراد  -مصرى الجنسية

019

3931910

0

7310/11/31

7371/37/30

كامينا برودكتس كوربوريشن (مدحت اسكندر وشركاه).
شركه توصيه بسيطه

019

3931973

0

7310/11/31

7371/37/30

كامينا برودكتس كوربوريشن (مدحت اسكندر وشركاه).
شركه توصيه بسيطه

019

3931971

0

7310/11/31

7371/37/30

كامينا برودكتس كوربوريشن (مدحت اسكندر وشركاه).
شركه توصيه بسيطه

019

3937557

0

7310/11/77

7371/37/11

محروس محمود على بشير -اوميجا لتعبئة وتوريد
االعشاب الطبيعية والزيوت الطبية -فردى -مصرى
الجنسية

019

3071573

7

7317/11/03

7371/37/77

نوفارتس ايه جى  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا

010

3071051

7

7317/17/30

7371/37/70

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية

010

3010171

7

7310/31/31

7371/37/13

زيتا فارما للصناعات الدوائية  -شركة مساهمة مصرية

017

3010700

7

7310/39/37

7371/37/11

جو نيوترشن جونيوترشن اند هيلث  -الدولية لالغذية
الصحية  -شركة ذات مسؤلية محدودة

019

3050015

7

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050077

7

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكية

073

3003797

7

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية -شركة مساهمة
مصرية

079

3003771

7

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما ) -
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3009001

7

7310/31/70

7371/37/13

ماركيرل للصناعات الدوائية  IPOش م م  -شركة
مساهمة مصرية

019

3007570

7

7310/37/13

7371/37/30

شركة منتجات البيوت المصرية  -طارق عبد السالم
على سليم وشريكته  -شركة تضامن

019

3005330

7

7310/37/75

7371/37/70

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

010

3000171

7

7310/30/15

7371/37/13

ماركيرل للصناعات الدوائية  IPO -ش م م  -شركة
مساهمة

019

3000177

7

7310/30/15

7371/37/13

ماركيرل للصناعات الدوائية  IPO -ش م م  -شركة
مساهمة

019

3007309

7

7310/37/71

7371/37/13

ماركيرل للصناعات الدوائية  IPOش م م  -شركة
مساهمة

019

3007915

7

7310/37/70

7371/37/13

شركة ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية "ايفا
فارما"  -شركة مساهمة مصريه

017

3009113

7

7310/35/37

7371/37/13

سيفا سانتية انيمال  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين فرنسا

010

3005110

7

7310/30/39

7371/37/30

ايه يو جي فارما -شركه مساهمه مصريه

019

3005119

7

7310/30/39

7371/37/30

شركة اية يو جي فارما  -شركة مساهمة

019

3000357

7

7310/30/17

7371/37/30

على الشبراوي على محمد -فردى

019

3000100

7

7310/30/77

7371/37/30

مدحت اسكندر وشركاه  -كامينا برودكتس كوربوريشن
 -شركة توصية بسيطة

019

3000909

7

7310/13/30

7371/37/11

باير اكتنجيز لشافت  ،شركة مولفة طبقا لقوانين المانيا

019

3931009

7

7310/11/15

7371/37/11

باير كونسيومر كير اي جي  -شركه مساهمه مؤلفه طبقا
لقوانين سويسرا

019

3931007

7

7310/11/15

7371/37/11

باير كونسيومر كير اي جي -شركه مساهمه مؤلفه طبقا
لقوانين سويسرا

019

3937503

7

7310/11/77

7371/37/30

شركة مينثوالتم المحدودة  -شركة محدوده مؤسسه و
قائمة طبقا لقوانين انجلترا ووليز

019

3930000

7

7310/17/39

7371/37/30

شركة ايه يو جي فارما  -شركة مساهمة مصرية

019

3930001

7

7310/17/39

7371/37/30

ايه يو جي فارما -شركة مساهمة مصريه

019

3930000

7

7310/17/39

7371/37/30

ايه يو جي فارما -شركة مساهمة مصريه

019

3930933

7

7310/17/39

7371/37/30

شركة ايه يو جي فارما  -شركة مساهمة مصرية

019

3930931

7

7310/17/39

7371/37/30

شركة ايه يو جي فارما  -شركة مساهمة مصرية

019

3930930

7

7310/17/39

7371/37/30

ايه يو جي فارما -شركة مساهمة مصريه

019

3930937

7

7310/17/39

7371/37/30

شركة ايه يو جي فارما  -شركة مساهمة مصرية

019

3930911

7

7310/17/39

7371/37/30

ايه يو جي فارما -شركة مساهمة مصريه

019

3053917

1

7310/37/31

7371/37/19

محمد عبد الحليم السيد عبد الحليم  -معرض الريان
للمطابخ  -فردى  -مصرى الجنسية

019

3051515

1

7310/37/01

7371/37/77

احمد محمد محمد خليل وشريكه  -ارابتك تريدنج
كوربوريشن ) اتكو  -شركه توصيه بسيطه

019

3007171

1

7310/35/10

7371/37/19

محمود حسين احمد احمد وشريكه  -الرويعي لالستيراد
 -شركة تضامن

019

3771110

5

7313/13/13

7371/37/30

سايك موتور كوربوريشن ليمتد  -ش محدودة المسئولية
قائمة طبقا لقوانين الصين

019

3010009

5

7310/31/15

7371/37/70

هيثم سعد عبد العزيز محمد  -القبطان لتصنيع وتجميع
االدوات الكهربائية  -فرد مصرى الجنسية

019

3050197

5

7310/35/17

7371/37/30

بوشيو إنداستريز ،ليمتد

019

3003001

5

7310/39/11

7371/37/30

وائل صالح السيد الشربينى محمد  -التوحيد وائل سالمة
 -فرد مصرى الجنسية

019

3003571

5

7310/39/70

7371/37/70

هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي -شركه مساهمه

010

صينيه

3005017

5

7310/30/70

7371/37/11

امال صالح طه صالح  -مؤسسة بور سعيد لالعمال
الكهروميكانيكية  -فردى  -مصرى الجنسية

019

3933075

5

7310/13/03

7371/37/13

هيثم مصطفي عبدالله عبداللة -فرد مصري الجنسيه

019

3931077

5

7310/11/15

7371/37/15

شيزى اليفاتور كو ،ال تى دى .شركه ذات مسؤليه
محدوده

019

3037351

0

7319/37/31

7371/37/30

دينا طلعت طلعت احمداسماعيل وشركاها  -راديو
طلعت  - 7333شركة توصية بسيطة

019

3037979

0

7319/37/19

7371/37/13

ستارز انترتنمنت  ،ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين كولورادو

017

3077705

0

7315/30/73

7371/37/77

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل
وشركاة )  -شركة توصية بسيطه

019

3077007

0

7315/30/71

7371/37/71

العالمية لسحب االسالك و تصنيعها -شركه مساهمه
مصريه

070

3051003

0

7310/37/77

7371/37/19

ايمن صالح حامد مصطفى و شركاه  -شركة باور
لتصنيع و تجميع الحجر الجاف بجميع انواعه و مقاساته
 -شركة تضامن

019

3051971

0

7310/30/10

7371/37/30

شركة المروة لالستيراد والتصدير  -محمد فتحى احمد
وشريكه  -شركة تضامن مؤلفة وقائمة وفقا للقانون
المصرى

019

3055599

0

7310/13/39

7371/37/11

شركة اليكتروتكنيك للتجارة والصناعة  -شركة مساهمة
مصرية

070

3009757

0

7310/31/19

7371/37/13

ميكس كوزماتيكس  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3009571

0

7310/31/77

7371/37/15

شركة جووج للبصريات  -شركة مساهمة

019

3009010

0

7310/31/70

7371/37/30

هوم بوكس اوفيس  ،انك -شركة مساهمة مؤلفة وقائمه
لقوانين ديالوير

071

3001137

0

7310/37/73

7371/37/13

السيد حمد ابراهيم ابو هديبه وشريكه  -زوياك لتجارة
النظارات الشمسية -شركة توصية بسيطة

011

3003577

0

7310/39/70

7371/37/70

هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي  -شركه مساهمه
صينيه

010

3007795

0

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007775

0

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر
العربية

019

3007715

0

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007707

0

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه

019

3007007

0

7310/30/31

7371/37/71

ماجد الفطيم القابضه ش ذ ذ م  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

010

3001375

0

7310/30/39

7371/37/77

هواوى تكنولوجيز كو  ،.ليمتد  -شركة صينية محدوده
المسئوليه

019

3001997

0

7310/30/30

7371/37/11

تانسينت هولدينغز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

019

3001905

0

7310/30/10

7371/37/30

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

019

3005579

0

7310/30/37

7371/37/15

سيلفر سكرين للصناعات االلكترونية (اسامه عبد الحميد
محمود عطاو شركاه شركة تضامن

019

3933511

0

7310/13/75

7371/37/77

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933510

0

7310/13/75

7371/37/71

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933571

0

7310/13/75

7371/37/71

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة
صينية

019

3933577

0

7310/13/75

7371/37/71

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة
صينية

019

3933501

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933507

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933500

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933509

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933507

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933501

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة
صينية

019

3933505

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة
صينية

019

3933500

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3933500

0

7310/13/75

7371/37/15

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3937310

0

7310/11/10

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII .H.Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3930395

0

7310/17/31

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII .H.Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3011771

13

7310/30/31

7371/37/11

ميرك ك ج أ أ  -شركة بشركاء متضامنين مؤلفة طبقا
لقوانين المانيا

019

3057075

13

7310/30/30

7371/37/77

نوفارتيس أ  -ج  -شركة مساهمة سويسريه

073

3057070

13

7310/30/30

7371/37/77

نوفارتيس أ  -ج

 -شركة مساهمة سويسريه

073

3050017

13

7310/13/17

7371/37/11

محمد على محمد سالم -سكاى ترايدنج  -فرد مصري
الجنسيه

019

3003790

13

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية " ايفا فارما" -
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3003777

13

7310/11/17

7371/37/35

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما
)  -شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم 0
لسنة  1005والقانون رقم  07لسنة 1007

077

3001709

13

7310/37/31

7371/37/15

بيونيرز ميديكال تكنولوجى  -شركة عالء نشات نصيف
وشريكه  -شركة تضامن

019

3007317

13

7310/37/71

7371/37/70

شركة جودة احمد المنوفى وشركاه  -الوكالء المتحدون
للتجارة والهندسة  -شركة توصية بسيطة

010

3077700

11

7315/30/73

7371/37/13

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل
وشركاة )  -شركة توصية بسيطه

010

3010111

11

7310/39/10

7371/37/19

سيد سعيد محمود هندى وشريكه  -جولدن تك للتصنيع -
شركة تضامن

019

3050010

11

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050075

11

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  -انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050310

11

7310/13/13

7371/37/13

عادل وهبه خليل يوسف  -الحبيب لالستيراد  -فرد
مصرى الجنسية

019

3000050

11

7310/31/31

7371/37/71

اسامة محمد صادق احمد حسن  -المصرية لصناعة
االجزاء المعدنية  -فرد مصرى الجنسية

019

3009713

11

7310/31/19

7371/37/71

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

071

3007573

11

7310/37/35

7371/37/39

رائف محمود حامد حسنى رائف وشركاه  -الشركة
البورسعيديه للصناعات الكهربائيه  -شركة تضامن

010

3000390

11

7310/30/70

7371/37/70

ميجا يابي يوريو نليري سانيا في تيكاريت ليمتد سركيتي
 -شركة محدوده المسؤليه

070

3000390

11

7310/30/70

7371/37/70

ايمكا اينسات ماكينا كاليب يالستيك سان في اي تيك
.ليمتد اس تي اي  -شركة محدوده المسئوليه

070

3007790

11

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر

019

العربية

3007770

11

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر
العربية

019

3007710

11

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر
العربية

019

3007700

11

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه تاسست وقائمه طبقا لقوانين جمهوريه مصر
العربيه

019

3001797

11

7310/30/10

7371/37/11

جوانجزهو زيو اليكترونيكس ساينس اند تكنولوجي ليمتد
 شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانينجمهورية الصين

019

3000770

11

7310/30/10

7371/37/17

شركة افرو انترناشونال النتاج االدوات الصحية  -شركة
مساهمة

019

3000075

11

7310/30/70

7371/37/30

احمد عصام سعد محمد شعبان وشريكتة  -فيونا لصناعة
وتجارة االدوات الكهربائية  -ش توصية بسيطة

019

3933511

11

7310/13/70

7371/37/11

محمد محمد نجيب وشركاه  -شركة انظمة التنقيه و
التطوير للمياه  - LAشركة توصيه بسيطة

019

3700071

17

7310/13/31

7371/37/13

بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  -شركه محدوده
المسئوليه

019

3005070

17

7310/30/17

7371/37/70

العزيزية الستيراد قطع غيار السيارات -محمد عبد
العزيز صالح وشريكه -شركة تضامن

070

3003005

17

7310/39/11

7371/37/30

وائل صالح السيد الشربينى محمد  -التوحيد وائل سالمة
 -فرد مصرى الجنسية

019

3933051

17

7310/13/70

7371/37/30

اسالم عبد العظيم سليمان على  -النور لالستيراد
والتصدير وتجارة قطع غيار سيارات  -فرد مصرى
الجنسية

019

3003579

19

7310/39/70

7371/37/70

هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي  .شركه مساهمه
صينيه

010

3077710

11

7315/30/15

7371/37/13

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل
وشركاة )  -شركة توصية بسيطة

019

3057710

11

7310/30/71

7371/37/35

زياد على سالم وشركاة  -اورانج للحاصالت الزراعيه -
شركة توصيه بسيطة

079

3003799

11

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية " ايفا فارما" -
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3003770

11

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما )
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3007571

11

7310/37/35

7371/37/39

رائف محمود حامد حسنى رائف وشركاه  -الشركة
البورسعيديه للصناعات الكهربائيه  -شركة تضامن

010

3000177

11

7310/30/15

7371/37/70

شركة ايجى كيم لتكنولوجيا المعامل ش م م  -شركة
مساهمه مصرية

019

3007910

11

7310/37/70

7371/37/13

ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية (ايفا فارما) -
شركة مساهمة مصريه

011

3007709

11

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه
تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

019

3000559

11

7310/31/79

7371/37/30

جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  -شركه
مساهمه مصريه

019

3933991

11

7310/13/77

7371/37/13

ايه بي للترفيه  -شركة ذات مسؤليه محدوده مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية مصر العربية

019

3933917

11

7310/13/77

7371/37/13

ايه بي للترفيه  -شركة ذات مسؤليه محدوده مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية مصر العربية

019

3931390

11

7310/13/01

7371/37/30

شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية ش م م -
شركة مساهمة مصرية

019

3077137

15

7315/30/73

7371/37/13

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل
وشركاة )  -شركة توصية بسيطه

019

3009037

15

7310/31/75

7371/37/70

المصرية االوربية لتكنولوجيا البولى بروبلين - P.
شركة ذات مسئولية محدودة

017

3007577

15

7310/37/35

7371/37/39

رائف محمود حامد حسنى رائف وشركاه  -الشركة
البور سعيديه للصناعات الكهربائيه  -شركة تضامن

010

3000330

15

7310/31/13

7371/37/11

مسعد عبد الفتاح عبد الراضى محمد  -الفارس لخزانات
المياه  -فرد -مصرى الجنسية

019

3005111

15

7310/30/39

7371/37/10

جى كريستال للصناعات البالستيكية  -شركة مساهمة
مصرية

019

3000070

15

7310/30/70

7371/37/30

شركة احمد عصام سعد محمد شعبان وشريكتة  -فيونا
لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية  -شركة تضامن

019

3000117

15

7310/13/13

7371/37/71

العالمية لبالستيك السيارات -اوتو بالست  -ش مساهمة
مصرية

019

3931119

10

7310/11/30

7371/37/13

شركة بافرا للصناعة  -ش مساهمة مصرية

019

3090191

10

7315/39/37

7371/37/13

علوان للتوكيالت التجاريه واالستيراد والتصدير  -شركة
ذات مسئوليه محدوده

007

3070017

10

7315/35/37

7371/37/15

يحيي حسني و شريكة  -الماسه للرخام والجرانيت -
شركه تضامن

010

3005031

10

7310/30/13

7371/37/11

االفق لالستثمار والتنمية الصناعية  -شركة مساهمة
مصرية

019

3000537

73

7310/30/77

7371/37/15

محمد سعيد محمد مطر  -المركز التجارى الدولى  -فرد
 -مصرى الجنسية

019

3009030

71

7310/31/70

7371/37/30

دى سى كوميكس  -شركة مؤلفة وقائمة لقوانين أمريكا

071

3005595

71

7310/30/30

7371/37/11

شركة برايدز هاوس التجارية  -شركة مساهمة مصرية

019

3071097

79

7315/30/15

7371/37/30

ارض الرافدين للتجارة (ش ذ م م)  -شركة ذات مسئولية
محدودة

070

3071090

79

7315/30/15

7371/37/30

ارض الرافدين للتجارة (ش ذ م م )  -شركة ذات
مسئولية محدودة

070

3071099

79

7315/30/15

7371/37/30

ارض الرافدين للتجارة  -شركة ذات مسئولية محدودة

090

3001000

79

7310/37/73

7371/37/13

شريف محسن محمد السروجى  -فرد مصري الجنسيه

019

3007319

79

7310/35/15

7371/37/70

خالد رمضان محمد ابراهيم وشريكة -نيو الشاهين
للتجارة  -شركة تضامن

019

3007317

79

7310/35/15

7371/37/70

خالد رمضان محمد ابراهيم وشريكة  -نيو شاهين
للتجارة  -شركة تضامن

019

3930390

79

7310/17/31

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII .H.Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3091050

77

7311/13/10

7371/37/39

محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى  -مصنع الشافعى
لصناعة االحذية  -فرد  -مصرى الجنسية

017

3091001

77

7311/13/10

7371/37/39

محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى  -مصنع الشافعى
لصناعة االحذية  -فرد  -مصرى الجنسية

017

3099077

77

7311/17/77

7371/37/39

مصنع الشافعى لصناعة االحذية لصاحبها محمد محمد
محمود عبد اللة الشافعى  -فرد  -مصرى الجنسية

017

3010507

77

7310/31/17

7371/37/37

المنصورة تكس للمالبس الجاهزة والجينز  -اسالم احمد
المرسي السيد وشركيه  -شركة توصية بسيطة

010

3001505

77

7310/17/30

7371/37/11

عجيب هابيل ابراهيم شانودي  -الفراعنة لتشغيل منتجات
النسيج  -فرد مصرى الجنسية

3007173

77

7310/17/15

7371/37/11

عجيب هابيل ابراهيم شنودة -الفراعنة لتشغيل منتجات
النسيج -فرد  -مصرى الجنسية

010

3007177

77

7310/17/15

7371/37/11

عجيب هابيل ابراهيم شنودة -الفراعنة لتشغيل منتجات
النسيج -فرد

010

3009013

77

7310/31/70

7371/37/30

دى سى كوميكس  -شركة مؤلفة وقائمه وفقا لقوانين
أمريكا

071

3009019

77

7310/31/70

7371/37/30

هوم بوكس اوفيس  ،انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين والية ديالوير

071

3000115

77

7310/30/15

7371/37/11

امير احمد على محمد  -سيرتين  -فردى

011

3007197

77

7310/35/10

7371/37/30

تشارك للتسويق والتوزيع -شركة ذات مسئوليه محدوده

019

3933913

77

7310/13/77

7371/37/70

حسن محمد محمود محمد  -احذية االرماني  -فردى -
مصرى الجنسية

019

3937303

77

7310/11/15

7371/37/11

جورج بهجت موصللي -فردي -سورى الجنسية

019

3930373

77

7310/17/31

7371/37/70

شركة مملكة الموضة .H.K FO HSAFOIH
 - KOH.LIIشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3009011

70

7310/31/70

7371/37/30

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

071

3797003

70

7313/37/10

7371/37/39

اوالد بسيونى للتجارة والتوكيالت التجارية  -محمد
بسيونى محمد وعالء الدين بسيونى محمد وشركاة  -ش
توصية بسيطة

3779090

70

7313/17/30

7371/37/19

على حسن محمد عمر  -منتجات البان القنبلة  -فرد
مصرى الجنسية

019

3090755

70

7315/30/10

7371/37/11

شركة بساتين للمأكوالت العربية السعودية المحدودة -
شركة سعودية ذات مسئولية محدودة

019

3017735

70

7310/37/35

7371/37/70

احمد حسنين مرسى حسنين وشريكه  -ترييد ان
لالستثمار العقاري و االستيراد والتصدير  -شركة
توصية بسيطة

019

3017917

70

7310/37/17

7371/37/13

مجدى نصيف خليل جورجى  -العالمية المتحدة لتصنيع
وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية  -فرد مصرى الجنسية

019

3015770

70

7310/30/10

7371/37/70

احمد حسنين مرسى حسنين وشريكه  -ترييد ان
لألستثمار العقارى واالستيراد والتصدير  -شركة
توصية بسيطة

019

3053101

70

7310/37/13

7371/37/70

ماريانا جميل مزيد مندلون  -رور ماريانا جميل مزيد
مندلون  -فرد  -مصرية الجنسية

077

3050391

70

7310/13/13

7371/37/70

شركة عافية العالمية مصر  -سافوال مصر  -ش م م -
شركة مساهمة مصرية

019

3003797

70

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية "ايفا فارما" -
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3003779

70

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما )
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3000177

70

7310/17/01

7371/37/19

وجبة حمودة مرسي حمودة وشريكيه  -تكنوتاست -
شركة توصية بسيطة

019

3001900

70

7310/37/10

7371/37/19

محمد رجب عبد العليم عفيفي  -اكسبشن  -فرد مصري

070

الجنسية

3001170

70

7310/37/10

7371/37/70

تامر رجب و شركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
التجارية و التصدير  -شركة توصية بسيطه

070

3001031

70

7310/37/10

7371/37/37

شريف فوزى حسن عبد القادر احمد  -فرد مصرى
الجنسية

010

3007953

70

7310/37/70

7371/37/13

ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية (ايفا فارما) -
شركة مساهمة مصريه

011

3009107

70

7310/35/30

7371/37/19

بدر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة مساهمة

019

3005015

70

7310/30/13

7371/37/77

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

019

3933750

70

7310/13/71

7371/37/71

عبد الرحمن ربيع مصطفي على  -جراند لالستيراد
والتصدير  -افراد  -مصرى الجنسية

019

3933170

70

7310/13/75

7371/37/77

هاني فرج عبد الجليل وشركائه  -الشركة العالمية لتعبئة
وتغليف وتجارة المواد الغذائية  -شركة تضامن

019

3931397

70

7310/13/01

7371/37/30

شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية ش م م -
شركة مساهمة مصرية

019

3937915

70

7310/11/71

7371/37/13

الموفق للتجارة  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3937910

70

7310/11/71

7371/37/13

الموفق للتجارة  -شركة ذ ات مسئولية محدودة

019

3937773

70

7310/11/79

7371/37/30

عمرو رفعت محمود حميد -فرد مصري الجنسيه

019

3930907

70

7310/17/37

7371/37/30

القاهرة الستخالص وتكرير الزيوت  -شركة مساهمة
مصرية

019

3930901

70

7310/17/37

7371/37/30

القاهرة الستخالص وتكرير الزيوت  -شركة مساهمة
مصرية

019

3930905

70

7310/17/37

7371/37/30

القاهرة الستخالص وتكرير الزيوت  -شركة مساهمة
مصرية

019

3797070

03

7313/37/10

7371/37/39

اوالد بسيونى للتجارة والتوكيالت التجارية  -محمد

بسيونى محمد وعالء الدين بسيونى محمد وشركاة  -ش
توصية بسيطة

3031900

03

7319/30/31

7371/37/39

البستان للمطاحن ش م م  -شركة مساهمة مصرية

090

3003079

03

7311/37/71

7371/37/30

الشركة المصرية لالغذية (بسكو مصر )  -شركة
مساهمة مصرية

070

3079333

03

7315/35/15

7371/37/77

احمد على سالمة شريكة مجدى محمد احمد  -حلوانى
لى روا (المذاق الملكى)  -شركة تضامن

017

3079757

03

7315/35/75

7371/37/35

شركة مطاحن الخمس نجوم  -ش مساهمة مصرية

079

3077110

03

7315/30/73

7371/37/13

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل
وشركاة )  -شركة توصية بسيطه

019

3011007

03

7315/17/39

7371/37/13

شركة ورثة عبد الرحيم قويدر وشركاه ناصر عبد
الرحيم قويدر وشركاهم شركة ذات توصيه بسيطة

010

3011197

03

7310/30/39

7371/37/19

فرست فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

011

3010157

03

7310/30/75

7371/37/13

عرفه احمد شرقاوي احمد  -بن عقيدتى  -فرد  -مصرى
الجنسية

019

3051590

03

7310/37/01

7371/37/77

احمد محمد محمد خليل وشريكة  -ارابتك تريدنج
كوربوريشن (اتكو انترناشيونال )  -شركة توصية
بسيطة

019

3057007

03

7310/35/39

7371/37/31

العزم لتجارة المواد الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدودة

010

3050971

03

7310/35/13

7371/37/15

محمد احمد محمد عيسى وشركاه  -فوود تراندز -
شركة توصية بسيطة

019

3059757

03

7310/35/71

7371/37/35

الشركة العالمية للصناعات الغذائية ( بسكوي )  -محمد
جالل عبد العزيز خليل الجزار وشركاه  -شركة
توصيةبسيطة

079

3055731

03

7310/30/71

7371/37/13

جيدا مقبل محمود محمد على  -فرد مصري الجنسيه

019

3055757

03

7310/13/37

7371/37/13

الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته
كوفرتينا -ش .م  .م  -شركه مساهمه مصريه

019

3055750

03

7310/13/37

7371/37/13

الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته
كوفرتينا ش .م  .م  -شركه مساهمه مصريه

019

3050101

03

7310/13/15

7371/37/13

جيداء مقبل محمود محمد على  -فرد مصري الجنسيه

019

3050075

03

7310/11/39

7371/37/13

الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا
ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

019

3050013

03

7310/11/39

7371/37/13

الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا
( ش.م.م ) -شركه مساهمه مصريه

019

3050011

03

7310/11/39

7371/37/13

الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة
كوفرتينا( ش .م.م ) شركه مساهمه مصريه

019

3003777

03

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما ) -
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3003513

03

7310/11/10

7371/37/39

احمد محمد عطية الكمار وشركاة  -شركة هابى سويت
للصناعات الغذائية  -شركة توصية بسيطة

010

3007571

03

7310/17/10

7371/37/11

احمد نور محمد جمال  -الطرقجى  -فرد  -سورى
الجنسية

019

3007031

03

7310/17/73

7371/37/30

شركة أيديتا لصناعة الحلويات ش م م  -شركة مساهمة
مصرية مؤلفة طبقا للقانون المصرى

019

3005370

03

7310/37/70

7371/37/30

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

019

3005310

03

7310/37/70

7371/37/30

شركة ايزيس لتصنيع المواد الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

019

3005311

03

7310/37/70

7371/37/30

شركة ايزيس لتصنيع المواد الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى

019

3005315

03

7310/37/70

7371/37/30

ايزيس لتصنيع المواد الغذائية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

019

3005310

03

7310/37/70

7371/37/30

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

019

3005310

03

7310/37/70

7371/37/30

ايزيس لتصنيع المواد الغذائية ش م م  -شركة مساهمة

019

مصرية

3005353

03

7310/37/70

7371/37/30

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

019

3005351

03

7310/37/70

7371/37/30

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

019

3005350

03

7310/37/70

7371/37/30

ايزيس لتصنيع المواد الغذائية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

019

3005351

03

7310/37/70

7371/37/30

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

019

3000173

03

7310/30/01

7371/37/11

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

011

3001031

03

7310/37/11

7371/37/30

شركة مفضل للصناعات الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدوده

019

3007951

03

7310/37/70

7371/37/13

ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية (ايفا فارما) -
شركة مساهمة مصريه

011

3005031

03

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى
موريشيوس

010

3005039

03

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

010

3005035

03

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

010

3005057

03

7310/30/13

7371/37/70

سيجما لصناعة المواد الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدودة

019

3000797

03

7310/30/10

7371/37/13

ست البيت لطحن وتعبئة الملح والمواد الغذائية  -مديحة
فتحى حسن على ابو شنب  -فردى  -مصرى الجنسية

019

3933775

03

7310/13/79

7371/37/13

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

019

3933500

03

7310/13/70

7371/37/71

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

019

3931577

03

7310/11/17

7371/37/13

احمد عبد الغنى محمد ابراهيم شاهين  -جيزة فودز  -فرد

019

مصرى الجنسية

3931570

03

7310/11/17

7371/37/13

احمد عبد الغنى محمد ابراهيم شاهين -جيزة فودز-
فردى  -مصرى الجنسية

019

3931579

03

7310/11/17

7371/37/13

المصرية التركية لصناعة الحلويات(الفان) ش م م -
شركة مساهمة مصرية

019

3931577

03

7310/11/17

7371/37/13

المصرية التركية لصناعة الحلويات(الفان) ش م م -
شركة مساهمة مصرية

019

3937130

03

7310/11/10

7371/37/13

جيداء مقبل محمود محمد على  -فرد  -مصرية
الجنسية

019

3937910

03

7310/11/71

7371/37/13

الموفق للتجارة  -شركة ذ ت مسئولية محدودة

019

3050190

01

7310/35/17

7371/37/13

اوتومان للتجاره والتصنيع رويال لالعشاب الطبيه
الطبيعيه ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

019

3057719

01

7310/30/71

7371/37/35

زياد على سالم وشركاة  -اورانج للحاصالت الزراعيه -
ش توصيه بسيطة

079

3055753

01

7310/30/75

7371/37/19

نعمان سليم عبد الدايم و شركاه  -سالم و عبد الدايم
للحاصالت الزراعية  -شركة تضامن

071

3003701

01

7310/11/17

7371/37/11

جرين ماجيك لالنتاج الزراعى لصاحبها عمرو رسالن
محمد ناصف  -فرد  -مصرى الجنسية

019

3001037

01

7310/37/11

7371/37/30

شركة مفضل للصناعات الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدوده

019

3933103

01

7310/13/75

7371/37/77

هاني فرج عبد الجليل وشركائه  -الشركة العالمية لتعبئة
وتغليف وتجارة المواد الغذائية  -شركة تضامن

019

3933059

01

7310/13/70

7371/37/13

اويلز اند جرينز ذات ش.ذ.م.م -شركه ذات مسئوليه
محدوده

019

3937953

01

7310/11/71

7371/37/13

الموفق للتجارة  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3079755

07

7315/35/75

7371/37/35

شركة مطاحن الخمس نجوم  -ش مساهمة مصرية

079

3019037

07

7310/37/31

7371/37/19

عاطف نخنوخ يعقوب يونان  -الكرمة الند للعصير

019

الطبيعى  -فرد  -مصرى الجنسية

3050117

07

7310/13/79

7371/37/30

فضل على محمد محمد  -ليبى الجنسية

019

3007575

07

7310/17/10

7371/37/11

احمد نور محمد جمال  -الطرقجى  -فرد  -سورى
الجنسية

019

3001070

07

7310/37/11

7371/37/17

أشرف محمد شرف موسى  -توتو الشام  -فرد -مصرى
الجنسية

019

3005013

07

7310/30/70

7371/37/19

انماء للصناعات الغذائية  -منيف علي وشريكه  -شركة
تضامن

019

3005199

07

7310/30/37

7371/37/15

موفايا هولدينج كومباني(بي تي واي) ليمتد شركة
خاصة محدودة مؤلفه طبقا لقوانين جنوب افريقيا

019

3005013

07

7310/30/11

7371/37/15

موفايا هولدينج كومباني(بي تي واي) ليمتد شركة
خاصة محدودة مؤلفه طبقا لقوانين جنوب افريقيا

019

3000777

07

7310/30/10

7371/37/70

شركة داياتيكا هيلث انترناشيونال  -طارق حسين احمد
محمد عويس وشركاه  -شركة توصية بسيطة

019

3000507

07

7310/13/19

7371/37/15

فارا فوود & درينك كو ال تى دى -شركة ذات مسؤلية
محدوده

019

3937070

07

7310/11/70

7371/37/15

قوانغتشو كاردينال ليمتد  -شركه ذات مسئوليه محدوده

019

3937079

07

7310/11/70

7371/37/15

قوانغتشو كاردينال ليمتد  -شركه ذات مسئوليه محدودة

019

3000105

00

7310/31/73

7371/37/30

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية و المشروبات -
شركة مساهمة مصرية

019

3000100

00

7310/31/73

7371/37/30

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية و المشروبات -
شركة مساهمة مصريه

019

3091130

09

7315/31/10

7371/37/13

عمرو عبدالرؤف على عبدالرؤف نوار  -بحراوى
للمعسل والدخان -فرد

019

3001100

09

7310/30/73

7371/37/30

شركة الحناوى للدخان والمعسل  -شركة توصية بسيطة

019

3001539

09

7310/30/73

7371/37/30

شركة الحناوى للدخان والمعسل  -شركة توصية بسيطة

019

3933977

09

7310/13/77

7371/37/13

نيكوفنتشرز هولدنغز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
منظمة وقائمة بحسب القوانين المرعية فى المملكة
المتحدة

010

3933970

09

7310/13/77

7371/37/13

نيكوفنتشرز هولدنغز ليمتد شركة محدودة المسئولية
منظمة وقائمة بحسب القوانين المرعية فى المملكة
المتحدة

010

3933100

09

7310/13/75

7371/37/11

فيليب موريس برودتكس اس ايه  -شركة مساهمه مؤلفة
طبقا لقوانين سويسرا

019

3700010

07

7313/31/13

7371/37/19

شركة السويدى إليكتريك  -شركة مساهمة مصرية

010

3031105

07

7319/30/10

7371/37/30

فودافون غروب بى ال س  -شركة مساهمة محدودة
المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى
المملكة المتحدة

070

3097000

07

7311/11/19

7371/37/71

شركة المجموعة الدولية للحلول التسويقية ش م م -
شركة مساهمة مصرية

019

3090570

07

7311/11/70

7371/37/70

الحياة للمواد الغذائية  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3075357

07

7315/30/10

7371/37/30

عاصم سعيد سليمان عبد الصمد  -الدكتور لالستيراد
والتصدير والتوريدات  -فرد  -مصري الجنسية

019

3075901

07

7315/30/71

7371/37/77

نيكوفينتشرز هولدنجز ليمتد -شركة ذات مسئولية
محدودة

071

3050073

07

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050070

07

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050001

07

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3057717

07

7310/30/71

7371/37/19

زياد على سالم وشركاة  -اورانج للحاصالت الزراعيه -
ش توصيه بسيطة

079

3050153

07

7310/13/01

7371/37/13

الشركة المصرية للمالبس الداخلية (تراى  -فلير -
سوكس -المتسورة) -شركة توصية بسيطة

019

3003795

07

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية " ايفافارما" -
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3009570

07

7310/31/77

7371/37/35

محمد عامر وشريكه (ستيتش تريدtitS
شركة تضامن

- )ArarT

011

3009017

07

7310/31/70

7371/37/30

هوم بوكس اوفيس  ،انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين ديالوير

071

3001907

07

7310/37/10

7371/37/19

محمد رجب عبد العليم عفيفي  -اكسبشن  -فرد مصري
الجنسية

070

3001900

07

7310/37/10

7371/37/19

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول
العربية ولها شخصية قانونية مستقلة

070

3005003

07

7310/30/37

7371/37/13

عبد العال عماد عبد العال محمد  -الهولندية لالستيراد -
فرد مصرى الجنسية

011

3000177

07

7310/30/15

7371/37/70

شركة ايجى كيم لتكنولوجيا المعامل ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

019

3000070

07

7310/30/10

7371/37/71

نوران محمد احمد خضر  -مقام  -فرد مصرى الجنسية

017

3000770

07

7310/30/71

7371/37/71

احمد محمد رضا محمد حسين عبد الصمد و شركاه -
الشركة الوطنية للتبريد و التجميد كفكو  -شركة توصية
بسيطة

070

3000371

07

7310/30/70

7371/37/70

عماد برهومه السيد عبد العال  -فرد  -مصرى الجنسية

019

3003577

07

7310/39/70

7371/37/70

هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي  -شركة مساهمه

019

3007707

07

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه

019

3000000

07

7310/31/71

7371/37/13

ابر تكنو لو جيز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

017

3009135

07

7310/35/37

7371/37/13

محمد عبد الرحيم غانم مبروك  -نور مصر  -فرد

019

3009717

07

7310/35/39

7371/37/77

جمال احمد عبد العزيز محمد -اماجو لالستيراد
والتصدير  -فرد مصري الجنسيه

019

3007779

07

7310/35/71

7371/37/30

شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة
مصرية

019

3007703

07

7310/35/70

7371/37/30

شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  --شركة مساهمة
مصرية

010

3007519

07

7310/35/70

7371/37/30

جريب ايفولوشن ليمتد  -شركة محدودة

017

3007000

07

7310/30/31

7371/37/71

ماجد الفطيم القابضه ش ذ م م  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

010

3007005

07

7310/30/39

7371/37/30

الشركة المصرية للصناعة والتجارة سوجيك عرفة/
احمد محمد عبد الستار عرفة وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه

019

3005033

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

010

3005037

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى
موريشيوس

010

3005037

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

010

3005030

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

010

3005030

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسه في موريشيوس
محدودة

010

3005013

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

019

3005011

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

019

3005017

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

019

3005010

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس

019

محدودة

3005019

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

019

3005011

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى
موريشيوس

019

3005015

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

019

3005010

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

019

3005010

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى
موريشيوس

010

3005071

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى
موريشيوس

019

3005077

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى
موريشيوس

019

3005070

07

7310/30/70

7371/37/70

شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى
موريشيوس

019

3005073

07

7310/30/70

7371/37/11

علي رمضان عوض علي-فرد ليبي الجنسيه

010

3005101

07

7310/30/37

7371/37/11

معتز نجيب عوض  -ميتال مكس لالستيراد والتصدير -
فرد مصرى الجنسية

019

3005590

07

7310/30/30

7371/37/11

شركة برايدز هاوس التجارية  -شركة مساهمة مصرية

019

3000797

07

7310/30/70

7371/37/19

احمد على عمران وشريكه -نيو بيبى -شركة تضامن

019

3000100

-0
7

7310/30/77

7371/37/30

مدحت اسكندر وشركاه  -كامينا برودكتس كوربوريشن
 -شركة توصية بسيطة

019

3000533

-0
7

7310/30/77

7371/37/30

مدحت اسكندر وشركاه  -كامينا برودكتس كوربوريشن
 -شركة توصية بسيطة

019

3000530

07

7310/30/77

7371/37/15

محمد سعيد محمد مطر  -المركز التجارى الدولى  -فرد

019

 -مصرى الجنسية

3000597

07

7310/30/77

7371/37/15

مجموعة بركة للبصريات pitiGi IBraT .traB -
 -شركة مساهمة مصرية

019

3000395

07

7310/13/31

7371/37/70

شركة طيف االمارات للعطور ش.ذ.م.م  -شركة ذات
مسئولية محدودة اماراتية

019

3933997

07

7310/13/77

7371/37/13

ايه بي للترفيه  -شركة ذات مسؤليه محدوده مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية مصر العربية

019

3933911

07

7310/13/77

7371/37/13

ايه بي للترفيه  -شركة ذات مسؤليه محدوده مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية مصر العربية

019

3931399

07

7310/13/01

7371/37/30

االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية .ش م م شركة
مساهمة مصرية

019

3937317

07

7310/11/10

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII H Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3937319

07

7310/11/10

7371/37/70

مملكة الموضة AFOIH KOH.LII FO HS
 - H Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3937315

07

7310/11/10

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII .H.Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3937951

07

7310/11/71

7371/37/13

الموفق للتجارة  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3930310

07

7310/17/31

7371/37/30

ال سكاي ليمتد

019

3930371

07

7310/17/31

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII .H.Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3050907

01

7310/35/13

7371/37/71

سامكريت لالستثمار الهندسى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

019

3003711

01

7310/11/17

7371/37/70

البورصة المصرية

017

3001311

01

7310/11/77

7371/37/13

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

019

3001900

01

7310/37/10

7371/37/19

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -

070

منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول
العربية ولها شخصية قانونية مستقلة

3001730

01

7310/37/10

7371/37/17

مجموعة مطاوع جروب لالستثمار العقاري والسياحي
ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

019

3001093

01

7310/37/71

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصرية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

010

3001097

01

7310/37/71

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر
العربية

010

3001073

01

7310/37/71

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصرية

010

3003107

01

7310/39/19

7371/37/71

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

010

3003101

01

7310/39/19

7371/37/71

شركة ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله االمارات
العربيه المتحدة

010

3007771

01

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007711

01

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007751

01

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007701

01

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007701

01

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007701

01

7310/37/70

7371/37/77

بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصريه

019

3007701

01

7310/37/70

7371/37/77

شركة بى تك للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة
مصريه

019

3000013

01

7310/31/71

7371/37/13

ابر تكنولوجيز  ،انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة

017

ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى الواليات المتحدة
االمريكية

3933773

01

7310/13/71

7371/37/11

هيلتون وورلدو ايد مانج ليمتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة

019

3077177

05

7315/30/73

7371/37/13

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل
وشركاة )  -شركة توصية بسيطه

019

3011117

05

7310/30/39

7371/37/77

الفنية للمقاوالت والتجارة(تكترا)  -شركة مساهمة
مصرية

019

3050901

05

7310/35/13

7371/37/71

سامكريت لالستثمار الهندسى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

019

3000755

05

7310/39/31

7371/37/71

وافيوت انظمه متكامله  -شركة ذات مسئوليه محدوده -
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديكوتا  -الواليات
المتحدة االمريكية

010

3007907

05

7310/35/70

7371/37/13

وايش واش -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3000130

05

7310/13/37

7371/37/13

شركه العربي للتجارة والصناعه ( العربي ش .م.م ) -
شركه مساهمه مصريه

019

3009011

00

7310/31/70

7371/37/30

هوم بوكس اوفيس  ،انك  :شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير

071

3000011

00

7310/31/71

7371/37/13

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

017

3000007

00

7310/30/03

7371/37/13

دنسو كوربوريشن  -شركة يابانية قائمة ومؤلفة طبقا
لقوانين اليابان

019

3797075

00

7313/37/10

7371/37/39

اوالد بسيونى للتجارة والتوكيالت التجارية  -محمد
بسيونى محمد وعالء الدين بسيونى محمد وشركاة -
شركة توصية بسيطة

3095010

00

7315/37/70

7371/37/10

سمسا للنقل السريع  -شركة ذات مسئوليه محدودة

090

3057711

00

7310/30/71

7371/37/35

زياد على سالم وشركاة  -اورانج للحاصالت الزراعيه -
ش توصيه بسيطة

079

3007570

00

7310/17/10

7371/37/11

احمد نور محمد جمال  -الطرقجى  -فرد  -سورى

019

الجنسية

3009717

00

7310/31/19

7371/37/30

شركة يوسف عبد المحسن محمد الشيخ وشركاة -
االحالم لضرب وتعبئة االرز  -شركه توصيه بسيطه

019

3000170

00

7310/30/15

7371/37/70

شركة ايجى كيم لتكنولوجيا المعامل ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

019

3000779

00

7310/30/71

7371/37/71

احمد محمد رضا محمد حسين عبد الصمد و شركاه -
الشركة الوطنية للتبريد و التجميد كفكو  -شركة توصية
بسيطة

070

3000051

00

7310/39/13

7371/37/30

حسن محمود عبد النبي عبد الكريم  -مصنع الصفا
لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  -فردي  -مصرى
الجنسية

017

3000190

00

7310/31/73

7371/37/30

المثالى ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة مساهمة مصرية

019

3000199

00

7310/31/73

7371/37/39

المثالى ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة مساهمة مصرية

010

3007097

00

7310/35/79

7371/37/30

عبد الباقي رسمي عبد الباقي وشريكه  -الزمزم لتعبئة
المواد الغذائية  -شركة توصية بسيطة

019

3001791

00

7310/30/10

7371/37/15

محمد عبد المنعم احمد علي  -مؤسسة السنابل لتجارة
وتعبئة وتوريد المواد الغذائية  -فرد مصرى الجنسية

019

3000000

00

7310/30/03

7371/37/13

دنسو كوربوريشن  -شركة يابانية قائمة ومؤلفة طبقا
لقوانين اليابان

019

3931057

00

7310/11/19

7371/37/15

يانج مينج مارين ترانسبورت كوربوريشن .شركة
محدودة

019

3931051

00

7310/11/19

7371/37/15

يانج مينج مارين ترانسبورت كوربوريشن .شركة
محدودة

019

3051311

93

7310/30/39

7371/37/30

مصطفي عبد الجواد مصطفي عبد الجواد مؤسسة
المصطفي لالستيراد والتصدير وتوريد وتسويق االرز
وتجاره الحبوب  -فرد مصري الجنسيه

019

3003790

93

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية " ايفا فارما" -
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3000000

93

7310/13/11

7371/37/30

ماجد احمد محمد وشركاه  -شركة فينوس لالستيراد

019

والتصدير والتجميع والتوكيالت التجارية  -شركة
توصية بسيطة

3037971

91

7319/37/19

7371/37/13

ستارز انترتنمنت  ،ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين كولورادو

017

3071130

91

7315/30/13

7371/37/11

الشركة العالمية لالثاث  -رياضكو  7333ش م م -
شركة مساهمة مصرية

010

3059031

91

7310/30/35

7371/37/77

احمد عامر وشركاه  -شركة توصيه بسيطه

077

3003005

91

7310/11/71

7371/37/13

تريليم المصريه لتنميه مهارات االطفال  -شركه مساهمه
مصريه

019

3009017

91

7310/31/70

7371/37/30

هوم بوكس اوفيس  ،انك  :شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير

071

3009015

91

7310/31/70

7371/37/30

هوم بوكس اوفيس  ،انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين ديالوير

071

3001900

91

7310/37/10

7371/37/19

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول
العربية ولها شخصية قانونية مستقلة

070

3001751

91

7310/37/73

7371/37/71

مدارس جناكليس الخاصة /وفاء شوقى عبد الناصر
وشركاءها  -شركة توصية بسيطة

010

3933997

91

7310/13/77

7371/37/13

ايه بي للترفية  -شركة ذات مسؤليه محدوده مؤلفة
طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

019

3051350

97

7310/37/11

7371/37/31

محمد اشرف هاشم خليل  -فرد مصرى الجنسية

010

3050077

97

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3050003

97

7310/35/10

7371/37/31

في دابليو أر انترناشيونال هولينجز  ،انك  -شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

073

3000059

97

7310/39/30

7371/37/70

عماد برهومة السيد عبد العال  -فرد  -مصرى الجنسية

019

3003575

97

7310/39/70

7371/37/70

هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي  -شركه مساهمه

010

3000371

97

7310/31/11

7371/37/70

العربى للصناعات الهندسية ش.م.م -شركة مساهمة
مصريه

010

3000017

97

7310/31/71

7371/37/13

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

017

3007510

97

7310/35/70

7371/37/11

تايكو فاير اند سيكورتى جى ام بى اتش  -شركه
سويسريه

019

3933139

97

7310/13/73

7371/37/30

هواوى تيكنولوجيز كو ليمتد.

019

3937310

97

7310/11/10

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII .H.Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3930390

97

7310/17/31

7371/37/70

شركة مملكة الموضة FO HSAFOIH
 - KOH.LII .H.Kشركة ذات مسئوليه محدودة

019

3071301

90

7315/37/30

7371/37/70

عطا الله عبد الرحيم يونس موسى  -فرد مصرى
الجنسية

017

3071010

90

7315/37/10

7371/37/13

محمد عبد اللة وشركاة  -ماستر  -شركة توصية بسيطة

019

3003773

90

7310/11/17

7371/37/35

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما )
شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة
 1005والقانون رقم  07لسنة 1007

079

3001101

90

7310/17/37

7371/37/11

سوبارو فرنشيز كو ال ال سى شركة محدودة المسئولية
مؤلفة طبقا ً لقوانين امريكا

019

3001105

90

7310/17/37

7371/37/11

سوبارو فرنشيز كو ال ال سى شركة محدودة المسئولية
مؤلفة طبقا ً لقوانين امريكا

019

3000705

90

7310/17/71

7371/37/19

شركة ريد بوينت الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية
محدودة

019

3009010

90

7310/31/70

7371/37/30

هوم بوكس اوفيس  ،انك  :شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير

071

3000300

90

7310/30/19

7371/37/71

شركة ادكشن كوفي شوب  -شركة ذات مسئوليه
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين قطر

010

3000110

90

7310/30/01

7371/37/11

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

011

3001501

90

7310/30/71

7371/37/19

برجر هاوس الدارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية

019

3005019

90

7310/30/70

7371/37/15

تحسين اسماعيل محمد عثمان -ايستريديا  -فرد -مصرى
الجنسية

019

3000909

90

7310/30/77

7371/37/17

العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )  -شركة مساهمه

019

3000050

90

7310/30/03

7371/37/17

ماركوس الدارة المشروعات  -شركة ذات مسئوليه
محدودة

019

3000077

90

7310/13/17

7371/37/30

برانت لتجهيز المطاعم ذ.م.م  -شركة اردنية ذات
مسئوليه محدودة

019

3937957

90

7310/11/71

7371/37/13

الموفق للتجارة  -شركة ذات مسئولية محدودة

019

3030170

99

7319/13/30

7371/37/35

مركز حورس لالشعة  -ش  .م  .م  -شركه مساهمه
مصريه

011

3051730

99

7310/37/75

7371/37/77

نوفارتيس ا ج  -شركة مساهمة سو يسرية

095

3007117

99

7310/31/70

7371/37/30

محمد محسن عبد الفتاح رفاعى  -اتش ام  -فرد -
مصرى الجنسية

011

3007000

99

7310/31/30

7371/37/30

محمد فتحي علي محمد

 -فرد  -مصرى الجنسية

017

3001970

99

7310/30/30

7371/37/70

عمرو عبد الله محمد تهامي -افراد  -مصرى الجنسية

019

3003570

97

7310/39/70

7371/37/70

هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي  -شركه مساهمه
صينيه

010

3000073

97

7310/31/79

7371/37/19

تارجت ايجبيت جروب لخدمات الحراسة ش .م.م -
شركه مساهمة مصريه

019

3009311

97

7310/35/37

7371/37/30

المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون -
مؤسسه فردية تأسست وقائمة طبقا لقانون دولة االمارات

019

3000007

97

7310/30/03

7371/37/13

دنسو كوربوريشن  -شركة يابانية قائمة ومؤلفة طبقا
لقوانين اليابان

019

3057110

11
00

7310/30/19

7371/37/10

أشرف المحمدي محمد ابو شامة (كوكو شامة)  -فردي
مصري الجنسية

019

3931001

11
93

7310/11/10

7371/37/13

محمد درويش ابراهيم نوفل  -فردى  -مصرى الجنسية

019

3001771

11
91

7310/37/73

7371/37/70

نديم محمد رفيق بوتا بخش  -مصرى الجنسية  -فرد

010

3079057

11
99

7317/13/17

7371/37/70

شركة الشرقيون للمنتجات الزراعية  -ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

077

3001070

-15
-71
-77
70
79

7310/30/35

7371/37/13

جوشى جروب كو ليمتد

019

3050791

-7
-0
-15
07
05

7310/35/11

7371/37/71

مجدي لطفي السيد وشريكه  -شركة تضامن

019

3001155

10
77

7310/37/19

7371/37/39

سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل  -الرحاب للتجارة
والتوريدات  -فردى  -مصرى الجنسية

010

3001107

10
77

7310/37/19

7371/37/13

ذا يلو يير للتجارة  -شركة مساهمة مصرية

019

3059509

-17
10
00

7310/30/35

7371/37/37

شركه اوراسكوم للتنمية مصر ش .م .م  -شركة
مساهمة مصرية

079

3010075

70
03

7310/31/11

7371/37/11

نورى مهروسه بن محمد نص -فرد سورى الجنسية

011

3055375

70
03

7310/30/79

7371/37/11

عيد بدرى لتجارة الدقيق -مؤسسة البدرى لتجارة الدقيق
-فرد مصري الجنسيه

019

3007095

70
03

7310/37/71

7371/37/13

حنا ن صا لح ابراهيم محمد وشريكتها  -شركة االهرام
لتوريدات المواد الغذائيه  -شركة توصية بسيطة

019

3000003

70
03

7310/31/77

7371/37/15

شركة جاد الله للتبريد  -على سعد على جاد الله
وشركائه  -شركة توصيه بسيطة

019

3051130

-0
-0
19
77

7310/30/37

7371/37/17

شركة كونكريت للمالبس الجاهزه ش .م .م  -شركة
مساهمة مصرية

019

3000010

13
07

7310/39/37

7371/37/13

أشرف محمد احمد االعصر وشريكته  -شركة تضامن

019

3007191

19
07

7310/31/03

7371/37/13

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالسيراد  -فردى

011

3007195

19
07

7310/31/03

7371/37/13

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالسيراد  -فرد -
مصرى الجنسية

011

3007171

19
07

7310/31/03

7371/37/13

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالستيراد  -فرد
مصرى الجنسية

011

3007170

19
07

7310/31/03

7371/37/13

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالسيراد  -فرد

011

3007113

19
07

7310/31/03

7371/37/13

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالسيراد  -فرد
مصرى الجنسية

011

3007111

19
07

7310/31/03

7371/37/13

على عبدالله موسى على  -جلوريا لالسيراد  -فردى

011

3005007

19
07

7310/30/37

7371/37/13

عبد العال عماد عبد العال محمد  -الهولندية لالستيراد -
فرد مصرى الجنسية

010

3000711

-11
07
90

7310/13/30

7371/37/70

سافرون لالستثمار السياحى  -شركة مساهمة مصرية

019

3051731

-1
-11
07
97

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م  -شركة مساهمة

019

3051737

-1
-11
07
97

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

019

3051730

-1
-11
07
97

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش .م .م  -شركه
مساهمه مصريه

019

3051737

-1
-11
07
97

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م  -شركة مساهمة

019

3051731

-1
-11
07
97

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

019

3051730

-1
-11
07
97

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

019

3051713

-1
-11
07
97

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م -شركة مساهمة
مصرية

019

3007051

-0
11
07

7310/37/75

7371/37/30

شركة الرحمة لالستيراد  -ياسر يوسف صبحى  -فردى
 -مصرى الجنسية

019

3051130

-0
-0
-19
-10
-77
71
07

7310/30/15

7371/37/17

شركة كونكريت للمالبس الجاهزة  -ش .م .م  -شركة
مساهمة مصرية

019

3051130

-0
-0
-19
-10
-77
71
07

7310/30/15

7371/37/17

شركة كونكريت للمالبس الجاهزة  -ش .م .م شركه
مساهمه مصريه

019

3051113

-0
-0
-19
-10
-77
71
07

7310/30/15

7371/37/17

شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م .م -شركه
مساهمه مصريه

019

3000199

79
07

7310/30/11

7371/37/13

محمد هشام حسن هاشم طوسون  -العالمية للتجاره -
فردى  -مصرى الجنسية

019

3050700

77
07

7310/13/11

7371/37/70

محمد خير الدين نبيل كرمان  -فرد  -سورى

019

3933905

70
07

7310/13/70

7371/37/13

فاست بوكينج للشحن الدولى ش م م  -شركة مساهمة

019

3000170

-70
03
07

7310/30/79

7371/37/70

شركة مترو ماركت للتجارة و التوزيع  -شركة مساهمه

017

3057991

03
07

7310/30/11

7371/37/10

اشرف المحمدى محمد اب شامة  -كوكوشامة  -فردى -
مصرى الجنسية

019

3009071

-0
-7
03

7310/31/70

7371/37/11

ايسترن ستار للتجارة والتصنيع  -شركة مساهمة
مصرية

010

3011559

01
07

7315/17/13

7371/37/30

محمد حامد الدسوقى وشركاة  -ايجست للحاصالت
الزراعية  -شركة توصية بسيطة

019

3005535

-70
-03
-01
-07
07
00

7310/30/37

7371/37/13

جولدن يلو للتجارة والتوزيع  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

019

3057179

-0
07
00

7310/31/35

7371/37/77

منصور توفيق جابر وشريكة -نفرتيتى لتجارة األعشاب
الطبيعية والزيوت  -شركة توصية بسيطة

019

3007307

-0
-7
07

7310/37/71

7371/37/30

شركة اإلحتراف للتجارة والتصدير  -بى تى اى  -شركة
مساهمه مصرية

017

3009750

07
01

7310/35/39

7371/37/15

شركة المروه للمقاوالت والتطوير العمراني  -شركة
مساهمه

019

3007153

07
01

7310/35/70

7371/37/11

راكوتن ’ انك

019

3000000

-0
-07
05
93

7310/30/10

7371/37/13

دينابوك آنك  -شركة يابانية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
اليابان

019

3000003

-0
-07
05
93

7310/30/10

7371/37/13

دينابوك آنك  -شركة يابانية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
اليابان

019

3017307

-0
-07
00
97

7310/37/39

7371/37/70

شر يف خيرى كامل الرزاز  -فرد مصرى الجنسية

019

3051131

-0
-0
19

7310/30/37

7371/37/17

شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش .م .م  -شركة
مساهمة

019

07

3051135

-0
-0
19
07

7310/30/37

7371/37/17

شركة كونكريت للمالبس الجاهزه ش .م .م  -شركة
مساهمة مصرية

019

3937900

-70
07
00

7310/11/71

7371/37/13

محمود حمدى السيد صالح -الصالح لتعبئة وتغليف
وتوزيع المواد الغذائية -فرد

019

3931005

-03
07
00

7310/11/10

7371/37/13

محمد درويش ابراهيم نوفل  -فردى  -مصرى الجنسية

019

3007007

07
00

7310/37/30

7371/37/13

شركة يونيتد جروسيرز  -شركة مساهمة مصرية

019

3050100

07
91

7310/13/11

7371/37/13

مدرسة صحارا الدوليه بالعاصمه الجديده  -شركة ذات
مسئولية محدودة

019

3050100

07
91

7310/13/11

7371/37/13

مدرسة صحارا الدوليه بالعاصمه الجديده -شركة ذات
مسئولية محدودة

019

3050193

07
91

7310/13/11

7371/37/13

مدرسه صحارا الدوليه بالعاصمه الجديده -شركة ذات
مسئولية محدودة

019

3050191

07
91

7310/13/11

7371/37/13

مدرسه صحارا الدوليه بالعاصمه الجديده  -شركة ذات
مسئولية محدودة

019

3001551

07
91

7310/17/30

7371/37/77

شركة ايفولوشن  -شركة ذات مسئوليه محدوده

019

3001557

07
91

7310/17/30

7371/37/77

ايفولوشن  -شركة ذات مسئوليه محدوده

019

3001100

07
-

7310/30/10

7371/37/11

تي اتش اة فارما الدارة الصيدليات  -مساهمه مصرية

019

99

3005573

01
05

7310/30/30

7371/37/70

اباتشي لالستثمار والتنمية العمرانية  -شركة مساهمة

019

3050707

03
00

7310/13/11

7371/37/77

وصفى متولى حامد مصطفى الطحان  -وبنك مصر
اتعبئة وتغليف الزيت والسكر والخل  -فرد مصرى
الجنسية

019

3003170

03
00

7310/39/19

7371/37/19

جورج عطيه عوض بانوب  -زهرة الشرقية لتعبئة
المواد الغذائية  -فرد مصرى الجنسية

019

3051739

-17
-70
70
90

7310/37/71

7371/37/17

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م -شركه مساهمه
مصريه

019

3000350

70
90

7310/30/19

7371/37/13

طارق عبد الستار ابراهيم  -البركة ماركت  -فرد
مصرى الجنسية

019

3015009

-5
11

7310/30/77

7371/37/19

هيثم سعد عبد العزيز محمد  -القبطان لتصنيع وتجميع
االدوات الكهربائية  -فرد مصرى الجنسية

019

3933195

-0
11

7310/13/73

7371/37/19

القبطان لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية -هيثم سعد
عبد العزيز محمد-فرد  -مصرى الجنسية

019

3937790

-0
11

7310/11/79

7371/37/30

شركة سوالر للطاقة المتجددة  -شركة مساهمة مؤلفة
وقائمة وفقا للقانون المصرى

019

3000737

-0
91

7310/30/15

7371/37/11

اي جي جي سينجابورا بي تي اي ليمتد  -شركة توصية
باالسهم مؤلفة طبقا لقوانين سنغافورة

019

3000731

-0
91

7310/30/15

7371/37/11

اي جي جي سينجابورا بي تي اي ليمتد  -شركة توصية
باالسهم مؤلفة طبقا لقوانين سنغافورة

019

