جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التجديد
اسم مالك العالمة

تاريخ التجديد
3130/10/10

رقم الطلب
1132200

الفئة
03

تاريخ االيداع
0590/10/32

سكانياى فى اكتيبوالج

1107220

91

0570/01/01

جنرال الكتريك كومانى

3130/10/10

1190207

39

0500/12/10

اول ستار سي في

3130/10/10

1172002

03

0500/00/17

1170032

2

0505/12/33

1170211

0

0551/01/30

1170213

7

0551/01/30

ليالند تركس ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
شركة مصر للتجميل  -محمد عميش وشركاه  --مصر للتجميل
( اماندا )  -شركة توصية بسيطة
ستانلى بالك اند ديكير انك -شركة متحدة أمريكية مؤلفة طبقا
لقوانين والية كونكتيكات
ستانلى بالك اند ديكير انك

3130/10/10

1010591

30

0557/10/17

1031202

7

0550/03/30

جالكسو سميثكالين هيلثكير (يو كيه) اي بي ليمتد  -شركة
بريطانية محدودة
سولير ،ال ال سي

3130/10/10

1031200

00

0550/03/30

سولير ،ال ال سي

3130/10/10

1029020

2

3111/10/21

1001970

23

3110/13/31

1000000

9

3110/12/37

1000290

01

3110/10/21

شركة مصر التجميل  ,أماندا  ,محمد عميش وشركاه  -توصية
بسيطة
بورتفوليو كونسينتريت سولوشنز انليمتد كومبانى  -شركة
عامة غير محدودة تألفت وفقا ً لقانون الشركات
جالكسو سميثكالين هيلثكير (يو كيه) اي بي ليمتد  -شركة
بريطانية محدودة
ابوجى انتربرايزس  -انك  dnaابوجى انتربرايزس  -انك

3130/10/10

3130/10/10

1003707

9

3110/19/31

ه لوندبيك أ/س شركة دانمركية ذات مسئولية محدودة

3130/10/10

1003772

5

3110/19/30

اس بى اكس فلو انك

3130/10/10

1003772

5

3110/19/30

اس بى اكس فلو انك

3130/10/10

1002190

2

3110/12/12

شركة سينافارم-شركة تضامن مصرية

3130/10/10

1002935

35

3110/12/31

سافينسيا أس ايه  -شركة فرنسية مساهمة

3130/10/10

1002921

35

3110/12/31

سافينسيا أس ايه  -شركة فرنسية مساهمة

3130/10/10

1000002

29

3110/10/00

1000000

22

3110/10/00

1000009

27

3110/10/00

1000002

25

3110/10/00

1009050

0

3110/15/00

اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسي
اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى
اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائم وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى
اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى
أكسون موبيل كوربوريشن

3130/10/10

1002292

03

3110/01/02

1000200

9

3113/10/05

اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية
شركه كان لصناعه وتعبئه العلب شركه مساهمه مصريه

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10

1002177

29

3112/13/33

1002170

27

3112/13/33

1311509

20

3117/19/15

الجابر للنقل والمقاوالت العامة  --ذ م م تأسست وقائمة طبقا
لقوانين ابوظبى
الجابر للنقل والمقاوالت العامة  --ذ م م تأسست وقائمة طبقا
لقوانين ابوظبى
مونسانتو انفست بي في

3130/10/10

1339001

03

3110/03/30

هوتشن اوتوموتيف جروب هولدنج كو .ال تي دي

3130/10/10

1320000

02

3115/19/30

1320091

39

3115/19/30

1320090

20

3115/19/30

1320090

7

3115/19/30

1320099

0

3115/19/30

1320073

29

3115/19/20

محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
البوال أندستريز أنك  -شركة مساهمة امريكية

3130/10/10

3130/10/10

1320073

29

3115/19/20

البوال أندستريز أنك  -شركة مساهمة امريكية

3130/10/10

1325370

02

3115/03/33

1325300

02

3115/03/33

1300502

29

3101/13/30

1303272

29

3101/12/17

محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية  -منشأة
فردية  -مصرى الجنسية
شركة التوفيق للتجارة واالستيراد  -عادل توفيق محمد وشركاه
 شركة تضامنشركة تريد وان لالستيراد والتصدير  -شركة تضامن

3130/10/10

3130/10/10

1390213

29

3101/03/10

جيللي اووميس  -اسباني الجنسية  -فرد

3130/10/10

1390210

02

3101/03/10

جيللي اووميس  -اسباني  -فرد

3130/10/10

1390123

07

3100/12/09

1320250

35

3100/12/05

كيه سى سى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
وقائمة وفقا لقوانين جمهورية كوريا
ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/10

1323175

9

3100/12/37

1323022

29

3100/17/12

جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة بلوك الصناعية  -ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/10

1320520

00

3100/03/32

شركة إمبكس للتجارة والصناعة  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/10

1325920

00

3103/10/03

شركة كايرو جاز كلوب  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/10

1325503

7

3103/10/33

1371195

00

3103/10/32

الشركة العربية للهندسة والتجارة منى سعد وشريكها -اتيكو-
توصية بسيطة
شركة كايروجاز كلوب  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/10
3130/10/10

1371121

00

3103/10/32

شركة كايروجاز كلوب  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/10

1371302

00

3103/10/20

شركة كايرو جاز كلوب -ش ذ م م -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/10

1371517

02

3103/13/02

محمد على وشركاه  -قزازكو للمأكوالت  -شركة توصية بسيطة

3130/10/10

1113290

9

0501/17/30

اسوشياتد بريتيش فودز بى ال سي

3130/10/10

3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10

1113290

9

0501/17/30

اسوشياتد بريتيش فودز بى ال سي

3130/10/10

1132035

7

0590/12/33

كاندى هوفر جروب اس ار ال

3130/10/10

1190033

39

0500/10/03

اتش بى اى برانديد اباريل انتربرايزيز ال ال سى

3130/10/10

1190000

00

0500/10/15

ويستنجهاوس اليكتريك كوربوريشن  -شركة مساهمة أمريكية

3130/10/10

1195001

9

0500/03/10

1170212

5

0551/01/30

جالكسو جروب ليمتد شركة محدودة المسئولية مولفة طبقا
لقوانين انجلترا
ستانلى بالك اند ديكير انك

3130/10/10
3130/10/10

1101071

22

0550/17/10

شركة معامل النسر للتقطير ش تضامن

3130/10/10

1100253

91

0550/03/00

1025091

9

3111/03/31

منصور حافظ عبد الفتاح وشركاه  -شركة الشمس لتصنيع
وتدخين االسماك شركة توصية بسيطة
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية

3130/10/10
3130/10/10

1025917

39

3110/10/01

مينوفاجن فارما سيوتيكال كو ال تى دى

3130/10/10

1001139

0

3110/10/21

1000090

20

3110/12/05

1000320

39

3110/12/31

1000323

30

3110/12/31

1000322

00

3110/12/31

1000322

30

3110/12/31

شيفرون انتلكتوال بروبرتى ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير .
مؤسسه محمد عبد الله شربتلى  /مؤسسه سعوديه فردية مؤلفة
طبقا لقوانين السعودية
وارنر بروس  ،انترتينمنت انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير
وارنر بروس انترتيمنت انك  /شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير
وارنر بروس انترتينمنت انك ،شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير
وارنر بروس انتر تيمنت انك شركة مساهمة

3130/10/10

3130/10/10

1000327

02

3110/12/31

وارزبروس انترتينمت انك شركة مساهمة

3130/10/10

1000320

39

3110/12/31

1000309

30

3110/12/31

1003209

5

3110/19/13

1003202

5

3110/19/13

1003207

5

3110/19/13

1003933

22

3110/19/15

1003922

29

3110/19/15

1003920

39

3110/19/15

1002192

9

3110/12/12

وارنر بروس انترتينمنت انك _ شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير
وارنر بروس انترتينمنت انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير
سيسامى ويركشوب (شركة مساهمة امريكية) مؤلفةوقائمة طبقا
لقوانين نيويورك
سيسامى ويركشوب (شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
والية نيويورك
سيسامي ويركشوب  .شركه مساهمه مؤلفة وفقا لقوانين والية
نيويورك
اسينشيز جلوبال سيرفيسز ليمتد .شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين ايرلندا
اكسبرس ال ال سى .شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا
لقوانين والية ديالوير
اكسبرس ال ال سى .شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا
لقوانين والية ديالوير
شركة سينا فارم-شركة تضامن مصرية

3130/10/10

3130/10/10

1002197

20

3110/12/12

شركة سينا فارك  -شركة تضامن مصرية

3130/10/10

1000533

3

3110/10/39

1007312

29

3112/19/30

شركة كيماويات البناء الحديث الدولية  ---شركة مساهمة
مصرية
كرم احمد توفيق احمد  -الكتب خان  -فرد  -مصرى الجنسية

3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10

3130/10/10

1307011

25

3110/19/31

1339000

27

3110/03/30

الشركة القابضة لمصر للطيران  -شركة مساهمة قابضة
مصرية
هوتشن اوتوموتيف جروب هولدنج كو .ال تي دي

1335051

2

3115/10/10

1320103

07

3115/19/17

شركة شاهين للتجارة والصناعة  -ايهاب حلمى حسن شاهين -
فرد
اليكس راب للتصنيع والتجارة شركة تضامن

3130/10/10

1325235

20

3115/03/33

المصرية لتدوير المخلفات الصلبة  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/10

1399029

29

3101/03/30

خالد سميح وشركاة  -الحمد تريدينج  -شركة توصية بسيطة

3130/10/10

1392730

9

3100/13/17

1390090

31

3100/12/30

1395101

29

3100/10/12

1321202

00

3100/19/02

1322501

35

3100/10/30

سيفا سانتيه انيمال  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
فرنسا
شركة سيفتى جالس  -عبد الهادى حامد عبد الهادى ومحمد
سامى منصور الشربينى وشركائهم  -شركة تضامن
شركة جيم مارك انك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية كاليفورنيا  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة العربى للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية
ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/10

3130/10/10

1320002

7

3100/10/39

ميثون موكيش فورا  ---هندى الجنسية  --منشأة فردية

3130/10/10

1329301

22

3100/15/37

شركة اعمار العقارية  -شركة مساهمة عامة -امارتية

3130/10/10

1320302

2

3100/03/17

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/10

1320209

02

3100/03/10

1320202

3

3100/03/00

1320209

05

3100/03/00

1370002

23

3103/13/30

شركة الوجبات العجيبة للتجارة المحدودة  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
شركة كيماويات البناء الحديث الدولية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية خاضعة الحكام القانون رقم  0لسنة  0557وتعديالته
شركة كيماويات البناء الحديث الدولية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
المصرية الدولية للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/10

1132322

0

0590/10/09

1199557

2

0575/12/05

شيفرون انتلكتوال بروبرتى ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير .
ذى بولو  /لورين كومبانى ال  .بى

3130/10/19

1190205

39

0500/12/10

اول ستار سي في

3130/10/19

1172027

03

0551/13/02

1170220

21

0551/01/37

ذى جوديير تاير اند رابر كومبانى  -شركةمساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية اوهايو
اسحق شركى ابراهيم وشريكه  -فوكس شركة تضامن

3130/10/19
3130/10/19

1170020

2

0551/00/00

شركة كولجيت بالموليف كومبانى

3130/10/19

1101192

7

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/19

1101122

00

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/19

1101125

00

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/19

1100250

35

0550/03/00

1100701

21

0550/03/33

منصور حافظ عبد الفتاح وشركاه  -شركة الشمس لتصنيع
االسماك  -شركة توصية بسيطة
شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية ش م م

3130/10/19

3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/19

3130/10/19

3130/10/19

1023300

0

3111/10/00

1022525

5

3111/01/12

باليجولد انترناشيونال بى فى  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين نيذرالند
سيتي كروب ،انك  -مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

3130/10/19

1025095

9

3111/03/31

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/19

1025932

37

3110/10/02

1025930

29

3110/10/02

1001029

21

3110/13/00

اتحاد مصدري االقطان باالسكندرية (ايكوتيكا) وزارة االقتصاد
والتجارة الخارجية
اتحاد مصدري االقطان (الكوتيكسا) وزارة االقتصاد والتجارة
الخارجية
هالديرام انديا (بى فى تى)ليمتد شركة مساهمة هندية

3130/10/19

3130/10/19

1000173

21

3110/12/00

كيرى جروب سيرفيسز ليمتد شركة محدودة المسئولية

3130/10/19

1000702

29

3110/10/17

1000739

27

3110/10/17

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورنج براند سيرفسز ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/19

1002922

00

3110/12/32

1000005

03

3110/17/09

1000090

20

3110/17/07

اي بيه هولدنجيز أنليتد إل إل سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين أوهايو
شركة أفاق التعمير لالستثمار العقارى والسياحى شركة مساهمة
مصرية
شركة يونيتد جروسيرز  -شركة مساهمة مصرية

1009139

30

3110/10/37

1009592

20

3110/15/35

فيتتش هولدنحز ليمتد شركة محدودة المسئولية برمودية مؤلفة
طبقا لقوانين برمودا
تارجت براندز  ،انك شركة مساهمة

1335070

7

3115/12/32

1320253

00

3115/19/30

1320250

00

3115/19/30

1302275

21

3101/19/32

1392535

03

3100/13/00

1392521

03

3100/13/00

1392507

29

3100/13/00

السيد رجب رزق وشركاة  -شركة التوحيد والنور  -شركة
توصية بسيطة
ميديسنس سانس فروننتيرز انترناشيونال  -مؤسسة دولية
التهدف الى الربح سويسرية
ميديسنس سانس فروننتيرز انترناشيونال  -مؤسسة دولية
التهدف الى الربح سويسرية
جيهان محمد عبد الله المشتولى  -القليوبية للصناعات الغذائية -
فرد  -مصرية الجنسية
نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ( -وتتاجر ايضا باسم نيسان
موتور كو ليمتد  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان
نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ( -وتتاجر ايضا باسم نيسان
موتور كوليمتد ) -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
اليابان
شركة بيديانسن  -شركة مساهمة مصرية

1397002

5

3100/13/30

1397000

5

3100/13/30

1397500

21

3100/12/15

1390907

7

3100/12/37

نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ( -وتتاجر ايضا باسم نيسان
موتور كوليمتد  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
اليابان
نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ( -وتتاجر ايضا باسم نيسان
موتور كو ليمتد  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا للقوانين اليابانانية
مدحت اسكندر وشركاه  --كامينا برودكتس كوربوريشن --
شركة توصية بسيطة
الكترولوكس ايطاليا اس  .بي  .ايه  -شركة ايطالية مساهمة

1390779

29

3100/10/10

1395070

00

3100/10/00

ابوسريع ابوسريع سيد حسن  -مؤسسة القليوبي للفطائر والبيتزا
 مصري الجنسية  -منشأة فرديةمندار اس بي ايه اسيا ليمتد

3130/10/19

1395072

00

3100/10/00

مندار اس بي ايه اسيا ليمتد

3130/10/19

3130/10/19

3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19

3130/10/19
3130/10/19

3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19
3130/10/19

1321132

23

3100/19/10

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/19

1321120

23

3100/19/15

شركة يونيتد جروسيرز  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/19

1329900

20

3100/01/13

1320530

03

3100/03/32

الشركة المصرية لالنظمة المتكاملة والمشروعات التجارية ش
.ذ .م.م  .شركة ذات مسئولية محدودة
عبد السالم طه طه العطاس  -فرد  -فرد  -يمنى الجنسية

3130/10/19
3130/10/19

1370035

3

3103/13/30

مصنع انكور االيد  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/19

1113072

20

0501/10/12

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1113539

20

0501/10/10

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1113539

20

0501/10/10

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1112772

20

0501/01/10

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1110321

20

0501/00/17

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش .ت .م .م.

3130/10/12

1110322

20

0501/00/17

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1110903

20

0501/03/19

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1110909

91

0501/03/19

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1119930

03

0500/10/10

1119923

03

0500/10/10

1119229

03

0500/10/35

1133190

20

0591/10/03

جنرال موتورز ال ال سى شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
جنرال موتورز ال ال سى  .شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

3130/10/12

1130030

39

0593/13/39

برينجل اوف سكوتالند ليمتد

3130/10/12

1127905

20

0521/17/00

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1102032

20

0571/10/35

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1102035

20

0571/10/35

الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه

3130/10/12

1190200

39

0500/12/10

اول ستار سي في

3130/10/12

1010002

20

0552/12/32

خيرى ابراهيم محمد عماشة  -معسل الشمعدان  -منشاة فردية

3130/10/12

1019002

35

0557/13/02

على ابراهيم عبد الرحمن وشريكته مصرى شركة تضامن

3130/10/12

1021079

39

3111/13/10

مصنع جوارب اخوان ابو شعر  -شركة تضامن

3130/10/12

1029050

7

3111/10/10

نينجبو ماركيز هاي-تك كو ليمتد

3130/10/12

1022205

27

3111/15/02

افايا انك شركه مساهمه

3130/10/12

1022205

2

3111/15/02

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصرية

3130/10/12

1022252

02

3111/15/02

ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصرية

3130/10/12

3130/10/12
3130/10/12

1022091

00

3111/15/07

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -ش.م.م

3130/10/12

1027370

31

3111/01/09

شركه نجادا لصناعه النجف  /شركه مساهمه مصريه

3130/10/12

1027290

9

3111/01/00

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  /ش.م.م

3130/10/12

1027293

9

3111/01/00

1020025

03

3111/00/30

1025000

9

3111/03/31

ركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
اف سى ايه يواس ال ال سى  .شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين والية ديالوير
ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  /ش.م.م

3130/10/12

3130/10/12

1025009

9

3111/03/31

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيه مساهمه

3130/10/12

1025007

9

3111/03/31

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه ش.م.م

3130/10/12

1025000

9

3111/03/31

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية  /شركة مساهمة

3130/10/12

1025005

9

3111/03/31

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية  /شركة مساهمة

3130/10/12

1025090

9

3111/03/31

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه

3130/10/12

1025093

9

3111/03/31

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية

3130/10/12

1025092

9

3111/03/31

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيه

3130/10/12

1025090

9

3111/03/31

شركه ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية

3130/10/12

1025099

9

3111/03/31

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية

3130/10/12

1025092

9

3111/03/31

شركه ايفا فارما لالدوية والمستلزمات مساهمه

3130/10/12

1000720

25

3110/10/17

1339222

02

3115/10/19

1339227

00

3115/10/19

1303935

9

3101/12/12

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
دايت دياليتس وورلد وايت ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية سيشل
دايت دياليتس وورلد وايت ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية سيشل
سانوفى

3130/10/12

1309379

00

3101/19/12

1392900

20

3100/10/32

شركة يونى تريد  -جمال جاب الله وشركاه  -شركة توصية
بسيطة
شركة اسباير كتارا للضيافة  -شركة الشخص الواحد قطرية

1322037

29

3100/10/07

1322030

25

3100/10/07

1322035

29

3100/10/07

1322021

25

3100/10/07

1322022

29

3100/10/07

1322029

29

3100/10/07

1322022

25

3100/10/07

شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاتها -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  ---شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  --شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  --شركة مساهمة

3130/10/12

3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12

1322027

29

3100/10/07

1322020

25

3100/10/07

1322025

29

3100/10/07

1322001

25

3100/10/07

1320721

29

3100/03/31

1320720

25

3100/03/31

1320723

29

3100/03/31

1320722

25

3100/03/31

1325017

00

3103/10/00

1101010

2

0550/12/07

1320250

مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاتها ش م م  --شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  --شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجات  -ش م م  -ش مساهمة
مصريه
شركة حورس للحبوب ومنتجات ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
اس سى جونسون اندسن انك ش متحده

3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/12
3130/10/17

-02
20
03
29

3115/00/39

العربية لنظم المعلومات واالتصاالت ارابيا انفورم  -شركة
مسئولية محدودة  -إماراتية

3130/10/17

3101/19/07

محمد العربى منصور رجب  -مصرى الجنسية  --منشاة فردية

3130/10/17

1391920

9

3101/15/10

1170910

2

0551/00/33

الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
مصر لمستحضرات التجميل اماندا  -شركة مساهمه

3130/10/17

1009930

03

3112/10/12

1009935

29

3112/10/12

1009921

27

3112/10/12

1302752

5

3101/12/12

1302759

00

3101/12/12

1392712

5

3101/00/32

1397300

30

3100/13/30

1322295

22

3100/01/32

شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات (الطارق )
شركة مساهمة مصرية
شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات (الطارق )
شركة مساهمة مصرية
شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات (الطارق ) -
شركة مساهمة مصرية
بليسانت ستيت انتربرايسيس ليمتد  -ش محدودة المسئولية
تأسست طبقا لقوانين هونج كونج
بليسانت ستيت انتربرايسيس ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج
جونسون اوتدورز انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين ويسكونسين
السيد بالل يحيي كبريت  -فرد  -لبناني الجنسية  -والسيد محمد
بن احمد بن عبيد باجمل  -فرد  -سعودي الجنسية
بنك االسكندرية ش .م..م  -شركة مساهمة مصرية

1119355

0

0500/12/02

1132020

00

0590/12/33

سبيكترم براندز انك  -شركة متحدة تألفت بموجب قوانين
ديالوير
كاندى هوفر جروب اس ار ال

3130/10/00

1132971

20

0592/13/02

الشركة الشرقية -ايسترن كومبانى -ش.م.م

3130/10/00

1122100

7

0595/15/37

ادميرال كوربوريشن اوف اميركا انك.

3130/10/00

1122131

00

0595/15/37

ادميرال كوربوريشن اوف اميركا انك.

3130/10/00

1120905

00

0520/10/33

فورد موتور كمباني  /شركة متحدة

3130/10/00

1309521

3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/10
3130/10/00

1102032

00

0570/13/00

ان اى س كوربورشن

3130/10/00

1102007

00

0570/12/17

تايمكس جروب يو اس ايه  ،انك

3130/10/00

1190213

03

0570/10/00

1190295

0

0500/12/10

كواليتى ايز اوار رسيبى ال ال سى  -شركة امريكية ذات
مسئولية محدودة فى والية ديالوير
سيكيسوى كاجا كوكاجيوى كايشا

3130/10/00
3130/10/00

1190221

07

0500/12/10

سيكيسوى كاجا كوكاجيوى كايشا

3130/10/00

1017900

9

0557/12/19

سميثكالين بيتشام ليمتد

3130/10/00

1000030

00

0550/19/13

ادميرال كوربوريشن اوف اميركا انك.

3130/10/00

1035915

07

0555/03/30

1022021

30

3111/12/02

1025090

9

3111/03/31

الشركة الحديثة للمواد العازلة ( مودرن ) شركة مساهمة
مصرية
سميث كالين بيتشام ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تألفت
وقائمة طبقا ً لقوانين إنجلترا
ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/00

3130/10/00

1001202

5

3110/13/02

اسا ابلوى ا ب شركة عامة سويدية محدودة المسئولية

3130/10/00

1000171

2

3110/12/00

كيرى جروب سيرفيسز ليمتد شركة محدودة المسئولية

3130/10/00

1000170

35

3110/12/00

كيرى جروب سيرفيسز ليمتد شركة محدودة المسئولية

3130/10/00

1000172

23

3110/12/00

كيرى جروب سيرفيسز ليمتد شركة محدودة المسئولية

3130/10/00

1000707

00

3110/10/17

1000723

39

3110/10/17

1000722

27

3110/10/17

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورنج براند سيرفسز ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/00

1000725

00

3110/10/17

1000701

03

3110/10/17

1003932

27

3110/19/15

1003572

03

3110/19/35

1002927

39

3110/12/32

1002927

39

3110/12/32

1002925

39

3110/12/32

1002971

39

3110/12/32

1002972

39

3110/12/32

1392022

35

3100/10/32

1392520

2

3100/13/31

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اسينشيز جلوبال سيرفيسز ليمتد .شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين ايرلندا
فورد موتور كمبانى  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
والية ديالوير
اي بيه هولدنجيز أنليتد إل إل سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين أوهايو
اي بيه هولدنجيز أنليتد إل إل سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين أوهايو
اي بيه هولدنجيز أنليتد إل إل سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين أوهايو
اي بيه هولدنجيز أنليتد إل إل سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين أوهايو
اي بيه هولدنجيز أنليتد إل إل سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين أوهايو
ذا كويكر أوتز كومبانى  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/00

1397221

21

3100/12/10

فارس داود عبد الحفيظ النتشه  --الفارس العربي للصناعات

3130/10/00

3130/10/00

3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00

3100/12/31

الغذائية  --منشأة فردية  -اردنى الجنسية
الشركة المصرية للبرمجيات الرياضية  laaalatdg ddgشركة
مساهمة مصرية

3130/10/00

باجاج اوتو ليمتد  -شركة مسئولية محدودةهندية

3130/10/00
3130/10/00

1390210

02
20
29

3100/12/30

1390220

27

3100/12/30

باجاج اوتو ليمتد  -شركة هندية محدودة المسئولية

1390905

00

3100/12/37

الكترولوكس ايطاليا اس  .بي  .ايه  -شركة ايطالية مساهمة

3130/10/00

1390211

02

3100/12/35

1321132

2

3100/19/10

الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية  -زينة  -شركة
مساهمة مصرية
شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/00
3130/10/00

1322529

35

3100/00/12

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/00

1320200

07

3100/03/00

1320202

27

3100/03/00

1325090

9

3100/03/35

شركة كيماويات البناء الحديث الدولية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية خاضعة الحكام القانون رقم  0لسنة  0557وتعديالته
شركة كيماويات البناء الحديث الدولية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية خاضعة الحكام القانون رقم  0لسنة  0557وتعديالته
ابوت دايبابيتس كير  -انك  -شركة امريكية متحدة

3130/10/00

1110117

2

0501/01/01

1101190

00

0550/12/03

ميلتون انترناشيونال شركة باالسهم بسيطه مؤلفه وقائمه وفقا
لقوانين فرنسا
ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/03

1101199

27

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/03

1101197

00

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/03

1101190

27

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/03

1101120

7

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/03

1101171

27

0550/12/03

ويربول بروبرتيز إنك  -شركة متحدة

3130/10/03

1022907

30

3111/15/05

بايد ميرلر نكستيل صايع فى تجاره انونيم شركتى ش.م

3130/10/03

1022900

39

3111/15/05

بايد ميدلر تكستيل صايع في تجاره انونيم سيركيتي /ش.م.مؤلفه

3130/10/03

1022905

32

3111/15/05

1000125

0

3110/12/00

بايدمير لرتكستيل صنايع فى تجارة انونيم شيركتى-شركة
مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا-
كيرى جروب سيرفيسز ليمتد شركة محدودة المسئولية

3130/10/03
3130/10/03

1000255

02

3110/10/17

اورنج براند سيرفسز ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/03

1000711

00

3110/10/17

1000710

22

3110/10/17

1000701

00

3110/10/17

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج بيرسونال كوميونيكيشن سيرفيسز ليمتد شركة محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة
اورنج براند سيرفسز ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/03

3130/10/03

1000700

39

3110/10/17

اورنج براند سيرفسز ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/03

1000709

27

3110/10/17

1000702

25

3110/10/17

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز

3130/10/03

1390227

3130/10/00
3130/10/00
3130/10/03

3130/10/03

3130/10/03

3130/10/03

1000700

03

3110/10/17

1000705

02

3110/10/17

1000731

00

3110/10/17

1000730

39

3110/10/17

1000732

29

3110/10/17

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

3130/10/03

1000730

22

3110/10/17

اورنج براند سيرفسز ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/03

1000732

25

3110/10/17

1000729

22

3110/10/17

1000727

20

3110/10/17

1000502

23

3110/10/00

1003077

25

3110/19/10

1003070

25

3110/19/10

1003095

00

3110/19/32

اورانج براند سي رفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
اورانج براند سيرفسيز ليمتيد.ذات مسؤلية محدودة.طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
كيرين هولدينجز كابوشيكى كايشا( وتتاجر أيضا باسم كيرين
هولدينجز كمبانى ،ليمتد) شركة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين
اليابان .
كابوشايكي كايشاشوسين متسوي _ وتتاجر ايضا ً باسم متسوي
اواس كيه الينز _ ليمتد ( ش .م يابانية )
كابوشيكى كايشا شوسين متسورى وتتاجر باسم متسوى او -اى
 كيه  -الينز  -ليمتد ش -مورلد ريستيلينج انترتانمنت انك

3130/10/03

1003007

03

3110/19/32

1003509

29

3110/19/32

جاينت مانيفا كتشرينج كو ،.ال تي دى شركة محدودة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين تايوان.
الملكة للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/03

1003502

21

3110/19/32

الملكة للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/03

1003507

21

3110/19/32

الملكة للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/03

1002327

01

3110/12/17

1000209

9

3110/10/09

اوبوميديكال ،انك شركة مساهمة مؤلفة قائمة طبقا لقوانين والية
واشنطن  -الواليات المتحدة االمريكية .
ه  .لوندبيك أ /س  -شركة مساهمة دانماركية

3130/10/03
3130/10/03

1397077

30

3100/12/10

سبين ماستر ليمتد  ---شركة محدودة المسئولية

3130/10/03

1397000

35

3100/12/15

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1390920

01

3100/12/30

1395952

23

3100/10/32

1395200

35

3100/10/37

شركة جناتس اكويبامنتوس ميديكواودونتولوجيكوس ال تي دي
ايه  -شركة توصية بسيطة تاسست وقائمة طبقا لقوانين البرازيل
شركة شوان سين اس دى ان بى اتش دى  -شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين ماليزيا
ايجيبت تريد للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/03

3130/10/03

1321130

23

3100/19/10

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1321013

29

3100/19/01

1321020

9

3100/19/20

1323002

02

3100/17/19

1323902

9

3100/17/17

شركة آر إن ايه انتيليكتشوال بروبرتى ليمتد  -شركة ذات
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء
شركة الينكواس ايه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين اسبانيا
شركة كاليفورنيا جروب للمأكوالت والمشروبات  -شركة
مساهمة مصرية
طارق بن هشام قدسي العطار  -سورى الجنسية  -مؤسسة فردية

3130/10/03

3130/10/03
3130/10/03
3130/10/03

3130/10/03
3130/10/03
3130/10/03

3130/10/03
3130/10/03
3130/10/03
3130/10/03

3130/10/03

3130/10/03
3130/10/03
3130/10/03

1323993

35

3100/17/17

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1323992

35

3100/17/17

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1323990

35

3100/17/17

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1323999

35

3100/17/17

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1322223

5

3100/10/10

1320225

21

3100/15/19

شركة كامبوماتك اوف شور ش م ل  -ش مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين لبنان
شركة ايجيبت تريد للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/03
3130/10/03

1320251

5

3100/15/12

وكسى سنتيك باور كو ال تى دى -ش ذات مسئولية محدودة

3130/10/03

1322522

35

3100/00/12

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1322520

35

3100/00/12

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1322501

35

3100/00/12

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/03

1325032

30

3100/03/30

ابراهيم رجب ابراهيم محمد زيدان  -فردى -مصري الجنسيه

3130/10/03

1105071

9

0505/10/13

فيروسان ايه بي اس ،شركة خاصة محدودة

3130/10/00

1131010

9

0505/12/13

فيروسان ايه بي اس ،شركة خاصة محدودة

3130/10/00

1120292

2

0520/19/07

تمارا لصناعة مستحضرات التجميل -شركة مساهمة مصرية

3130/10/00

1120292

2

0520/19/07

تمارا لصناعة مستحضرات التجميل -شركة مساهمة مصرية

3130/10/00

1022020

00

3111/12/02

سميثكالين بيتشام ليمتد -شركة خاصة محدودة

3130/10/00

1001215

29

3110/13/01

هنرى بندل ال ال سي

3130/10/00

1001022

02

3110/13/00

كانجارو اند ستريز ( ريجيسترد) شركه توصيه هنديه

3130/10/00

1000325

30

3110/12/31

وارنر بروس انترتينمنت انك _ شركة مساهمة

3130/10/00

1007003

9

3110/03/00

1300522

21

3101/17/05

1300572

27

3101/17/05

1300572

27

3101/17/05

1320225

21

3100/12/02

اكسون موبيل كوربوريشن شركه مساهمه مؤلفه وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة  0557والقانون رقم
 59لسنة 0553
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة  57والقانون رقم 59
لسنة 53
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة  57والقانون رقم 59
لسنة 53
احمد عبد الرشا د محمد سالم  -مصرى الجنسية  --منشأة فردية

3130/10/00

1322000

29

3100/10/07

1322003

25

3100/10/07

1322000

25

3100/10/07

شركة حورس للحبوب ومنتجاتها -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

3130/10/00

3130/10/00

3130/10/00

3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00

3130/10/00

1322009

29

3100/10/07

1322002

25

3100/10/07

1322007

29

3100/10/07

1322000

25

3100/10/07

1329035

29

3100/15/39

شركة حورس للحبوب ومنتجاته  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاتها -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  ---شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة حورس للحبوب ومنتجات  -ش م م

1329021

25

3100/15/39

1322002

21

3100/00/12

1322007

21

3100/00/12

1371207

07

3103/13/10

شركة حورس للحبوب ومنتجاته  -ش.م.م شركه مساهمة
مصريه
شركة حورس للحبوب ومنتجاتها  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة  0557والئحته
لالستثمار
شركة حورس للحبوب ومنتجاتها  -ش م م -شركة مساهمة
مصرية
شركة الحرمين  -مجدى لطفى السيد وشركاه  -شركة تضامن .

3130/10/00

1371702

7

3103/13/02

محمد احمد احمد جاد الله وشركاه  -شركة توصية بسيطة

3130/10/00

1371700

00

3103/13/02

محمد احمد احمد جاد الله وشركاه  -شركة توصية بسيطة

3130/10/00

1001990

21

3110/13/31

الشركة العربية االمشتركة األغذية شركة مساهمة مصرية

3130/10/09

1003235

3

3110/19/00

شركة سكيب للكيماويات  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/09

1003222

21

3110/19/09

1002902

27

3110/12/32

1002907

20

3110/12/32

1002200

9

3110/12/39

شِركة العميد للصناعات الغذائية ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية
محدودة
هيوتشيسون وهامبوا انتربرا يسيس ليمتد  /شركة .متحدة مؤلفة
طبقا لقوانين جزر قبرص االنجليزية
هيوتشيسون وهامبوا انتربرايسيس ليمتد  -شركة متحدة مؤلفة
طبقا لقوانين جزر قبرص االنجليزية
كيوا كيرين كو ال تى دى

3130/10/09

3130/10/09

1390222

2

3101/01/01

شركة بيراميدز للتجميل  --شركة مساهمة مصرية

3130/10/09

1390227

2

3101/01/01

شركة بيراميدز للتجميل  --شركة مساهمة مصرية

3130/10/09

1112007

39

0501/15/10

اكواسكوترام ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/00

1127502

35

0521/00/15

شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)

3130/10/00

1102072

20

0570/12/10

فتحى محمد البشير حامد على

3130/10/00

1102505

20

0570/10/31

فتحى محمد البشير حامد على

3130/10/00

1000002

21

0550/19/13

شركة مطاحن مصر الوسطى  -المنيب -شركة مساهمة

3130/10/00

1002900

29

3110/12/32

1002909

22

3110/12/32

1002900

25

3110/12/32

1002951

03

3110/12/32

1002500

2

3110/00/12

هيوتشيسون وهامبوا انتربرا يسيس ليمتد  /شركة .متحدة مؤلفة
طبقا لقوانين جزر قبرص االنجليزية
هيوتشيسون وهامبوا انتربرا يسيس ليمتد  /شركة .متحدة مؤلفة
طبقا لقوانين جزر قبرص االنجليزية
هيوتشيسون وهامبوا انتربرا يسيس ليمتد  /شركة .متحدة مؤلفة
طبقا لقوانين جزر قبرص االنجليزية
هيوتشيسون وهامبوا انتربرايسيس ليمتد  -شركة متحدة مؤلفة
طبقا لقوانين جزر قبرص االنجليزية
مصطفى احمد وشريكه ( الفرسان لالستيراد والتصدير والشحن

3130/10/00

3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00

3130/10/00

3130/10/09
3130/10/09

3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00

والتفريغ )
عمروحازم عبداللطيف وشريكته  -شركة هوم سينس
اكساسوريس  -شركة توصية بسيطة
شركة اطالله للتنمية واالستثمار العقارى  -شركة مساهمة
مصرية
جولى للبصريات واالستيراد والتصدير  -شركة مساهمة
مصرية
شركة  /مدينة المفروشات ( ايمدج )  -شركة مساهمة مصرية

1310020

30

3117/01/39

1300790

22

3110/12/21

1335320

5

3115/12/39

1302192

37

3101/19/05

1302202

02

3101/19/32

1392052

29

3101/00/15

1399957

0

3100/10/15

1395009

5

3100/10/00

شركة كايرو جاز كلوب  -شركة ذات مسئولية محدودة / 095
00
الشايب لالستيراد والتصدير  -عماد مكرم حبيب وشريكة -
شركة توصية بسيطة
شركة إيزو سيراتور اس  .بى  .ايه شركة ايطالية  -شركة
مساهمة
إكسايد تكنولوجيز  -شركة مساهمة امريكية

1321107

2

3100/19/10

1321100

5

3100/19/10

1320005

22
27
00

3100/15/17

رباب انور محمود محمد والى  -الفرسان لتصنيع اللوحات
الكهربائية  -فرد  -مصرى الجنسية
رباب انور محمود محمد والى  -الفرسان لتصنيع اللوحات
الكهربائية  -فرد  -مصرى الجنسية
دار المعمار جروب لالستثمار العقاري  -شركة مساهمة
مصرية

3103/13/15

رباب انور محمود محمد والي  -الفرسان  -فردي -مصري

3130/10/00

1111072

9

0501/10/10

باير كونسيومر كير اج

3130/10/05

1120900

5

0520/10/33

فورد موتور كومبانى  .شركة متحدة

3130/10/05

1190202

27

0505/12/03

1190202

27

0505/12/03

1170009

39

0505/17/01

سيكو هولدينجز كابوشيكى كايشا ( وتتاجر باسم سيكو
هولدينجز كوربوريشن )
سيكو هولدينجز كابوشيكى كايشا ( وتتاجر باسم سيكو
هولدينجز كوربوريشن )
جوكى أنترناشيونال انك

3130/10/05

3130/10/05

1101030

39

0550/17/35

ريبوك انترناشيونال ليمتد محدودة المسؤلية

3130/10/05

1100933

0

0550/00/39

شركه ابوقير  -االسمده والصناعات الكيماويه  /ش.م

3130/10/05

1000321

02

3110/12/31

1002902

5

3110/12/32

1002905

00

3110/12/32

1000000

02

3110/10/00

وارز بروس انترتيمنت إنك (شركة .مساهمة ) مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير
هيوتشيون وهامبوا انتر برايسيس ليمتد شركة متحدة مؤلفة طبقا
لقوانين جزر قبرص االنجليزية تورتوال  -جزر قبرص
االنجليزية
هيوتشيسون وهامبوا انتربرا يسيس ليمتد  /شركة .متحدة مؤلفة
طبقا لقوانين جزر قبرص االنجليزية
جى بى مورجان شيس اند كو

3130/10/05

1000030

02

3110/10/00

1000037

22

3110/10/00

1009110

35

3110/10/32

جى .بى مورجان شيس اندكو -شركة مساهمة امريكية مؤلفة
وقائمة طبقالقوا نين ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية
جى بى مورجان شيس اند كوشركة مساهمة امريكية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين ديالوير الواليات المتحدة االمريكية
كومبانى جيرفيز دانون  -شركة مساهمة فرنسية

1070705

5

3119/15/07

1301155

29

3117/03/12

انتيل كوربوريشن  /شركة متحدة امريكيةمؤسسة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالواليات المتحدة
لوكستيكا يو اس هولدينجز كورب

1371972

3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00
3130/10/00

3130/10/05

3130/10/05

3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05

3130/10/05

1300012

20

3101/10/17

1300525

22

3101/17/05

1305052

9

3101/10/12

1305555

9

3101/10/03

1391111

9

3101/10/03

1391110

9

3101/10/03

1391901

9

3101/15/10

1390033

00

3101/01/00

محمد صالح مختار معطى  -الفرعونية لالعالف  -فردى -
مصرى الجنسية
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة  57والقانون رقم 59
لسنة 53
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
ليبتس  -ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة
مساهمة مصرية
ليبتس  -ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة
مساهمة مصرية
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
نيووورلد هوتل مانچمنت (بي &;0 07#ي اي) ليمتد

3130/10/05

1397720

29

3100/12/12

نعيمة مصطفى كامل على  -أر أند كيه  -فرد  -مصري الجنسية

3130/10/05

1390222

21

3100/12/21

1395202

2

3100/10/07

ايهاب جالل محمود وشريكة  -شركة صديق الخباز  -شركة
توصية بسيطة
دير مارمينا العجايبي  -جمعية خيرية

3130/10/05
3130/10/05

1395207

0

3100/10/07

دير مارمينا العجايبي  -جمعية خيرية

3130/10/05

1395200

35

3100/10/07

دير مارمينا العجايبي  -جمعية خيرية

3130/10/05

1395205

21

3100/10/07

دير مارمينا العجايبي  -جمعية خيرية

3130/10/05

1395231

23

3100/10/07

دير مارمينا العجايبي  -جمعية خيرية

3130/10/05

1321139

21

3100/19/10

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

3130/10/05

1323700

21

3100/17/03

1322222

9

3100/10/10

1322227

9

3100/10/10

1322220

9

3100/10/10

1322225

9

3100/10/10

1322271

9

3100/10/10

1320059

39

3100/15/10

1329023

25

3100/15/39

شركة كراون لصناعة وتجارة المواد الغذائية  -ش .م.م  -شركة
مساهمة مصرية
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
دابى وشريكه  -شركة الشرق االوسط للمنسوجات  -ميديتكس -
شركة تضامن
شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -ش مساهمة مصريه

3130/10/05

3130/10/05

1329270

32

3100/01/19

هانى جاد الرب عبد الجواد وشريكة ( فالفى )  -شركة تضامن

3130/10/05

1322203

21

3100/01/21

1327520

39

3100/00/35

مجموعة ابوظبى لألستثمار والتنمية  -بشاى سعد وشركاة شركة
تضامن
سمير محمد النبوى عثمان  -منشأة فردية-مصري

3130/10/05
3130/10/05

1327523

39

3100/00/35

سمير محمد النبوى عثمان  -مصرى الجنسية  --منشأة فردية

3130/10/05

3130/10/05

3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05

3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05

3130/10/05

1371100

0

3103/10/30

1371100

0

3103/10/30

1371105

3

3103/10/30

1371131

2

3103/10/30

1371700

5

3103/13/02

الشركة المصريه السعودية للصناعات الكيماوية  -شركة ذات
مسئولية محدودة
الشركة المصريه السعودية للصناعات الكيماوية  -شركة ذات
مسئولية محدودة
الشركة المصريه السعودية للصناعات الكيماوية  -شركة ذات
مسئولية محدودة
الشركة المصريه السعودية للصناعات الكيماوية  -شركة ذات
مسئولية محدودة
اليبابا جروب هولدينج ليمتد  .شركة محدودة المسئولية

3130/10/05

1371709

02

3103/13/02

اليبابا جروب هولدينج ليمتد  .شركة محدودة المسئولية

3130/10/05

1371702

29

3103/13/02

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

3130/10/05

1371707

20

3103/13/02

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  .شركة محدودة المسئولية

3130/10/05

1371700

00

3103/13/02

اليبابا جروب هولدينج ليمتد  .شركة محدودة المسئولية

3130/10/05

1371705

03

3103/13/02

اليبابا جروب هولدينج ليمتد  .شركة محدودة المسئولية

3130/10/05

1370223

02

3103/13/32

1373509

5

3103/12/00

سيكسي جينلون بين ماكينج اندستري كو  -ال تي دي  -شركة
ذات مسئولية محدودة
تامر صالح الدين وشريكه  -كايروستار  -ش تضامن

3130/10/05

1373502

00

3103/12/00

1373507

02

3103/12/00

1373500

29

3103/12/00

1373520

29

3103/12/00

1119002

30

0500/10/13

شركة  /تامر صالح الدين وشريكه  -كايروستار  -شركة
تضامن
شركة  /تامر صالح الدين وشريكه  -كايروستار  -شركة
تضامن
شركة  /تامر صالح الدين وشريكه  -كايروستار  -شركة
تضامن
شركة  /تامر صالح الدين وشريكه  -كايروستار  -شركة
تضامن
بربيرىليمتد

3130/10/31

1119007

39

0500/10/13

بربيرى ليمتد

3130/10/31

1119932

03

0500/10/10

1119937

03

0500/10/10

1129031

9

0595/10/30

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
دي اس ام اي بيه اسيتس بي في

3130/10/31

1000200

21

0557/03/00

1000200

21

0557/03/00

1020207

03

3111/12/39

الجوهرة للصناعات الغذائية  -حمدى عبد المقصود قريطم
وشركاه .شركة تضامن مصرية
الجوهرة للصناعات الغذائية  -حمدى عبد المقصود قريطم
وشركاه .شركة تضامن مصرية
احمد مصطفى السعيد ابراهيم  -كاستن  -تاجر مصرى

3130/10/31

1020200

03

3111/12/39

مصطفي احمد مصطفي السعيد

3130/10/31

1003019

9

3110/10/00

1003307

02

3110/10/30

1000210

2

3110/10/00

فارما كوزموس هولدنج أ/س  -شركة دنماركية عامة محدودة
باألسهم
هيرست هولد نجز انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير
شركة ابكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات  -ش  .م .م

3130/10/31

3130/10/31

1000215

2

3110/10/00

شركة ابكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات ش.م.م

3130/10/31

3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05

3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05
3130/10/05

3130/10/31
3130/10/31
3130/10/31
3130/10/31

3130/10/31

3130/10/31

1000201

2

3110/10/00

1000200

2

3110/10/00

1000203

2

3110/10/00

1000005

22

3110/10/00

شركة ابكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات  -شركة مساهمة
مصرية
شركة ابكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات شركة مساهمة
مصرية
شركة أبكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات شركة مساهمة
مصرية
جى بى مورجان شيس اند كو

3130/10/31

1000005

22

3110/10/00

جى بى مورجان شيس اند كو

3130/10/31

1000033

02

3110/10/00

جى بى مورجان شيس اند كو

3130/10/31

1000033

02

3110/10/00

جى بى مورجان شيس اند كو

3130/10/31

1000032

22

3110/10/00

جى بى مورجان شيس اند كو

3130/10/31

1000039

22

3110/10/00

جى بى مورجان تشيس اند كو

3130/10/31

1000032

02

3110/10/00

جى بى مورجان شيس اند كو

3130/10/31

1310720

21

3117/00/10

1310003

21

3117/00/19

1300502

5

3101/13/30

1305399

29

3101/17/37

الجوهرة للصناعات الغذائية  -حمدى عبد المقصود قريطم
وشركاه  -شركة تضامن
الجوهرة للصناعات الغذائية  -حمدى عبد المقصود قريطم
وشركاه  -شركة تضامن
محمد لطفى المعصراوى وشركاه  -اليكترونيك هاوس  -شركة
توصية بسيطة
نعيمة مصطفى كامل على  -فرد

3130/10/31

1391023

39

3101/10/35

1391022

39

3101/10/35

1399013

20

3100/10/02

بابيت للصناعة والتجارة  -بدر السبيلى وشركاة  -شركة بابيت
للصناعة والتجارة  - BEBABشركة توصية بسيطة
بابيت للصناعة والتجارة  -بدر السبيلى وشركاة  -شركة توصية
بسيطة
دواجن الوادى (كتكوت الوادى )  .شركةمساهمة مصرية

3130/10/31

1390705

2

3100/10/12

شركة سعد امين محمد وشريكه-شركة تضامن

3130/10/31

1390705

2

3100/10/12

شركة سعد امين محمد وشريكه-شركة تضامن

3130/10/31

1395030

21

3100/10/00

شركة حلوان اخوان  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/31

1395999

5

3100/10/30

1395992

39

3100/10/30

1395737

01

3100/10/30

1321195

21

3100/19/15

تيفاني اند كمباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
والية نيويورك
تيفاني اند كمباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
والية نيويورك
جمعية تقويم االسنان المصرية  -جمعية مشهرة تحت رقم 5
لسنة 0502
شركة يونيتد جروسيرز  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/31

3130/10/31

1321003

29

3100/19/01

اليبابا جروب  -هولدنج ليمتد  -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

1321002

22

3100/19/01

اليبابا جروب  -هولنج ليمتد -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

1321000

00

3100/19/01

اليبايا جروب  -هولنج ليمتد  -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

1321009

03

3100/19/01

اليبابا جروب  -هولدنج ليمتد  -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

1321002

5

3100/19/01

اليبابا جروب  -هولدنج ليمتد  -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

3130/10/31
3130/10/31

3130/10/31
3130/10/31
3130/10/31
3130/10/31
3130/10/31

3130/10/31
3130/10/31

1321007

22

3100/19/01

اليبايا جروب  -هولنج ليمتد  -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

1321000

20

3100/19/01

اليبابا جروب  -هولدنج ليمتد  -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

1321005

00

3100/19/01

اليبايا جروب  -هولنج ليمتد  -شركة قابضة متحدة

3130/10/31

1322000

21

3100/10/10

بالل الحموى بن محمد  -فرد  -سورى الجنسية

3130/10/31

1322009

21

3100/10/10

بالل الحموى بن محمد  -تاجر  -فرد  -سورى الجنسية

3130/10/31

1322002

21

3100/10/10

بالل الحموى بن محمد  --سورى الجنسية  --منشأة فردية

3130/10/31

1322007

21

3100/10/10

بالل الحموى بن محمد  -تاجر  -فرد  -سورى الجنسية

3130/10/31

1327751

39

3100/00/37

احمد عبد الجواد السيد عطا

3130/10/31

1320130

29

3100/03/10

هشام ابراهيم على ابراهيم  -مصرى الجنسية  --منشأة فردية

3130/10/31

1320332

39

3100/03/17

1320337

39

3100/03/17

1320027

2

3100/03/33

مصطفى محمد محمود ابراهيم  -المؤسسة العربية لالستيراد
والتصدير  -فردى مصرى الجنسية
مصطفى محمد محمود ابراهيم  -المؤسسة العربية لالستيراد
والتصدير  -فردى مصرى الجنسية
زهو كينجيانج  -فرد  -مواطن صينى الجنسية

3130/10/31

3130/10/31

1371379

9

3103/10/20

اشرف حسن وشريكتة  -جين الب  -شركة توصية بسيطة

3130/10/31

1371372

01

3103/10/20

اشرف حسن وشريكتة  -جين الب  -شركة توصية بسيطة

3130/10/31

1371032

0

3103/13/00

1371032

0

3103/13/00

1370902

21

3103/12/10

1370907

21

3103/12/10

1373320

00

3103/12/00

1373921

01

3103/12/31

زهيجيانغ يونغهي نيو تايب رفريجير انت كو  -ليمتد  -شركة
صينية محدودة
زهيجيانغ يونغهي نيو تايب رفريجير انت كو  -ليمتد  -شركة
صينية محدودة
الشحات حبيب بهنساوى رمضان  -سوبر ستار تريدنج  -فرد -
مصرى الجنسية
الشحات حبيب بهنساوى رمضان  -سوبر ستار تريدنج  -فرد
مصرى الجنسية
هانى وديع وشريكتة  -شركة شيرا للتجارة والتوكيالت -ش
توصية بسيطة
تامر فتحي عبد العزيز بسيوني  -فرد  -مصري الجنسية

3130/10/31

3130/10/31

1373920

29

3103/12/31

تامر فتحي عبد العزيز بسيوني  -فرد  -مصري

3130/10/31

1373923

00

3103/12/31

تامر فتحي عبد العزيز بسيوني  -فرد  -مصري الجنسية

3130/10/31

1373019

22

3103/12/37

لوكتون  ,انك  -ش مساهمة امريكيه

3130/10/31

1373012

22

3103/12/37

لوكتون  ,انك  -شركة مساهمة امريكية

3130/10/31

1373017

22

3103/12/37

لوكتون  ,انك  --شركة مساهمة امريكية

3130/10/31

1132300

5

0590/10/09

فارتا اكتنجز لشافت

3130/10/30

1109215

03

0525/01/19

كوبر أوتوموتيف برودكتس  ،انك

3130/10/30

1102103

0

0571/12/20

فوجيفيلم كوربوريشن  .مساهمة يابانية

3130/10/30

1107292

9

0570/01/12

شركة جالكسوسميثكالين ترايدنج سيرفيسيس ليمتد  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايرلندا

3130/10/30

3130/10/31

3130/10/31
3130/10/31
3130/10/31
3130/10/31

1175500

32

0550/19/30

محسن حزين السيد صالح مؤسسة فردية

3130/10/30

1175505

29

0550/19/30

محسن حزين السيد صالح /مؤسسه فرديه

3130/10/30

1100097

0

0550/01/33

1025905

32

3110/10/02

أكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية نيوجيرسى
اتحاد مصدرى االقطان الكوتيكسا

3130/10/30
3130/10/30

1003500

5

3110/19/35

واهل جى ام بى اتش شركة مولفة طبقا لقوانين سويسرا

3130/10/30

1002301

21

3110/01/00

1002902

22

3112/19/13

1310122

21

3117/01/07

1310127

02

3117/01/07

1310993

0

3117/01/21

1310992

0

3117/01/21

1329000

30

3115/15/02

1329005

02

3115/15/02

1329051

32

3115/15/02

1329050

29

3115/15/02

1390900

05

3101/03/09

1390500

02

3101/03/32

الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة (هنى ويل )شركة
مساهمة مصرية  -رئيس مجلس االدارة -ايمن ابو السعود
ابوالسعود فوده
فيتزر فينياردز  --شركه مساهمه امريكيه مؤلفة وفقا لقوانين
والية كاليفورنيا
اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية
اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية
اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية
اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين نيوجيرسى
شركة ساس ايجيبت لال ستيراد والتصديروالتوكيالت
التجاريةشركة مساهمة
شركة ساس ايجيبت لال ستيراد والتصديروالتوكيالت
التجاريةشركة مساهمة
شركة ساس ايجيبت لال ستيراد والتصديروالتوكيالت
التجاريةشركة مساهمة
شركة ساس ايجيبت لال ستيراد والتصديروالتوكيالت
التجاريةشركة مساهمة
شركة سي بي سي  -مصر للتطوير الصناعي  -شركة مساهمة
مصرية
فيريساين أنك  -شركة امريكية متحدة

3130/10/30

3130/10/30

1390507

02

3101/03/32

فيريساين  ،انك  -شركة امريكية متحدة

3130/10/30

1397095

2

3100/13/30

لوريال سوستية انونيم  -شركة مساهمة فرنسية

3130/10/30

1397095

2

3100/13/30

لوريال سوستية انونيم  -شركة مساهمة فرنسية

3130/10/30

1390002

2

3100/12/02

لوريال سوستية انونيم  -شركة مساهمة فرنسية

3130/10/30

1395950

00

3100/10/32

مها كمال الدين السيد هاللى  --مصرية الجنسية  --منشأة فردية

3130/10/30

1321091

2

3100/19/00

1321090

2

3100/19/00

1321930

21

3100/19/32

1321933

21

3100/19/32

1323110

21

3100/12/32

1322002

35

3100/10/10

شركة مصر للمنظفات والكيماويات ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة مصر للمنظفات والكيماويات  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة كراون لصناعة وتجارة المواد الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية
شركة كراون لصناعة وتجارة المواد الغذ ائية  -شركة مساهمة
مصرية
شركة كراون لصناعة وتجارة المواد الغذ ائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
بالل الحموى بن محمد  --فرد  -سورى الجنسية

3130/10/30

3130/10/30

1322000

30

3100/10/00

بيستواى انفالتابلز اند ماتريال كورب  -شركة مساهمة تأسست

3130/10/30

3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30

3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30

وقائمة طبقا لقوانين الصين
شركة الشرق االوسط للمنسوجات (ميديتكس )  -شركة تضامن

1320052

29

3100/15/10

1373229

-7
29
-7
29
-7
29
-7
29
-7
29
-7
29
-7
29
5

3103/12/00

3103/12/30

1373000

5

3103/12/30

1373005

00

3103/12/30

1373051

00

3103/12/30

1373052

00

3103/12/30

1373050

5

3103/12/30

راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى
مصرى الجنسية
محمد طلعت احمد اسماعيل  -راديو محمد طلعت  -فردى -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -منشأة فردية

1372100

29

3103/10/13

1372103

29

3103/10/13

1372102

7

3103/10/13

1372092

00

3103/10/10

1372097

5

3103/10/10

1372090

7

3103/10/10

1372095

29

3103/10/10

راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردي -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردي -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل -فردي
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل -فردي

3130/10/30

1372020

7

3103/10/10

راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد

3130/10/30

1372020

7

3103/10/10

راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد

3130/10/30

1190052

0

0501/00/00

1190937

0

0500/13/15

حلمى ندا وشركاة  -مصنع ندا للزيوت والبويات شركة توصية
بسيطة
شركة الفيروز لصناعة البويات والمواد االصقة (ش  .م  .م )

3130/10/33
3130/10/33

1100103

02

0550/01/03

دالتكس للتطوير الزراعي ش.م.م

3130/10/33

1100102

20

0550/01/03

دالتكس للتطوير الزراعي ش.م.م

3130/10/33

1100100

5

0550/01/03

دالتكس للتطوير الزراعي ش.م.م

3130/10/33

1003220

23

0550/13/10

اتالنتيك اند ستريز-شركة ذات مسئولية محدودة مولفة طبقا

3130/10/33

1373222
1373227
1373271
1373270
1373272
1373270
1373007

3103/12/00
3103/12/00
3103/12/00
3103/12/00
3103/12/00
3103/12/00

3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30
3130/10/30

لقوانين جزر كايمان الصناعة والتجارة
شركة مصر التجميل اماندا  -محمد عميش وشركاه  -ش توصية
بسيطة
اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة مصر للتجميل  -محمد عميش وشركاه  -مصر للتجميل (
آماندا )  -شركة توصية بسيطة
شركة مصر للتجميل  -محمد عميش وشركاه  --مصر للتجميل
( اماندا )  -شركة توصية بسيطة
اوليم شوكوربوريشن  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية فلوريدا  -الواليات المتحدة االمريكية
النهرين للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير  -احمد عبد
الوهاب السيد شاهين  --مؤسسة فردية
يونيليفر بي ال سى  -شركة عامة محدودة المسئولية

1009123

2

3110/10/37

1317071

02

3117/01/01

1331392

2

3110/10/12

1307020

2

3101/12/02

1395200

39

3100/10/37

1321271

9

3100/19/07

1321250

2

3100/19/07

1321502

35

3100/12/13

1320905

29

3100/12/09

1323231

21

3100/17/01

1323230

20

3100/17/01

1323233

23

3100/17/01

1323232

29

3100/17/01

1323230

02

3100/17/01

1320101

02

3100/03/10

شركة د  -اوليفى للصناعات الغذائية واالستثمار الزراعى -
شركة مساهمة مصرية
شركة ايديتا للصناعات الغذائية  --شركة مساهمة مصرية
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى
شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
طبقا للقانون رقم  0لسنة  57والئحته لالستثمار
شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
طبقا للقانون رقم  0لسنة  57والئحته لالستثمار
شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
طبقا لقانون رقم  0لسنة  57والئحته التنفيذية
شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
طبقا للقانون رقم  0لسنة  57والئحته لالستثمار
شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
طبقا للقانون رقم  0لسنة  57والئحته التنفيذية
فينود ساشديف  -مواطن هندى

1373273

-7
29
7

3103/12/00
3103/10/13

1372023

29

3103/10/10

راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد -
مصرى الجنسية
راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل -فردي

3130/10/33

1370011

20

3103/10/32

الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/33

1370010

23

3103/10/32

شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/33

1370013

02

3103/10/32

شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/33

1370012

29

3103/10/32

الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/33

1370010

29

3103/10/32

الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/33

1175011

30

0550/19/10

ذى بوينج كومبانى  -ش متحدة

3130/10/39

1175010

30

0550/19/10

ذى بوينج كومبانى  -ش متحدة

3130/10/39

1175013

30

0550/19/10

ذى بوينج كومبانى  -ش متحدة

3130/10/39

1175012

30

0550/19/10

ذي بوينج كومباني  -شركة متحدة

3130/10/39

1175019

30

0550/19/10

ذي بوينج كومباني ش متحدة

3130/10/39

1001109

23

3110/10/20

شركة قها لالغذية المحفوظة احدى الشركات التابعة للشركة

3130/10/39

1372100

3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33
3130/10/33

القابضة للصناعات الغذائية
اليرجان  ،انك ،شركة مساهمة تأسسن وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير
سانوشى الكترونيكس ليمتد

3130/10/39

1000932

9

3110/10/10

1003997

00

3110/19/03

1003990

00

3110/19/03

1000502

9

3110/10/39

1091050

9

3113/10/31

سانوشى الكترونيكس ليمتد  -شركة محدودة مؤلفة وقائمة
طبقالقوانين هونج كونج  -جمهورية الصين الشعبية .
الليرجان انك شركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقالقوانين والية
ديالوير االمريكية .
شركة امون لالدوية (شركة مساهمة مصرية )

3130/10/39

1091057

9

3113/10/31

شركة امون لالدوية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/39

1091050

9

3113/10/31

شركة امون لالدوية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/39

1091055

9

3113/10/31

شركة امون لالدوية  -شركه مساهمه مصرية

3130/10/39

1393525

21

3101/00/13

1399725

00

3100/10/00

1397237

39

3100/13/30

1395002

7

3100/19/10

1322900

03

3100/01/37

بيرجر كينج كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية فلوريدا
ديلفى تيكنولوجيس انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
جمعية فيديراشن فرانسيس دى فوتبال  -جمعية غير هادفة للربح
تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا
اى روبوت كوربوريشن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  --الواليات المتحدة االمريكية
جونيبر نتويركس  ,انك  -شركة متحدة امريكية

3130/10/39

1170009

2

0505/19/09

1003110

30

3110/10/07

1003351

2

3110/10/30

شركة مصر للتجميل  -محمد عميش وشركاه  --مصر للتجميل
( اماندا )  -شركة توصية بسيطة
شركة السعيد بالست  -محمد سعيد عبده وشريكه  -شركة
تضامن
شهاب كيميبلك اشرف يوسف شهاب موسسة فردية

3130/10/32

1009920

0

3110/15/09

لورد للتجارة و الصناعة  -شركة مساهمة

3130/10/32

1002219

29

3110/01/09

لورد للتجارة و الصناعة  -شركة مساهمة

3130/10/32

1302999

02

3101/19/21

1302992

00

3101/19/21

1302997

0

3101/19/21

1302990

5

3101/19/21

1302995

02

3101/19/21

1302921

00

3101/19/21

1392529

29

3100/13/31

الشركة العربيه السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية
محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية
الشركة العربيه السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية
محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية
الشركة العربيه السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية
محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية
الشركة العربيه السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية
محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية
الشركة العربيه السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية محدودة
انشات بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
الشركة العربيه السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية
محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية
شركة ماسان التجارية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/32

1395220

29

3100/10/37

شركة صبح للصناعات الغذائية والتبريدات السيد صبح وشركاه
 -شركة تضامن

3130/10/39
3130/10/39
3130/10/39

3130/10/39
3130/10/39
3130/10/39
3130/10/39
3130/10/32
3130/10/32

3130/10/32

3130/10/32

3130/10/32

3130/10/32
3130/10/32

3130/10/32
3130/10/32

3130/10/32

1395093

5

3100/19/12

1322079

21

3100/00/12

1322075

21

3100/00/12

1322009

21

3100/00/12

1121120

03

0503/10/13

1020001

35

3111/00/39

1009300

35

3110/15/10

محمد فتحي منير القمحاوي  -الشرقية للضفائر الكهربائية
ومستلزماتها  -منشأة فردية -مصري
الشركة المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن -ش م م  -ش
مساهمة مصريه
الشركة المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن -ش م م  -ش
مساهمة مصريه
شركة حورس للحبوب ومنتجاتها  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة  0557والئحته
لالستثمار
هوندا جيكين كوجايوكابوشيكى كايشا شركة مساهمة منظمه
وفقا لقوانين اليابان
شركة فواز الزيني واخوانه  /شركة تضامن مؤلفة طبقا لقوانين
سوريا
شركة صافوال سايم مصر ش م م شركة مساهمة مصرية

3130/10/37

1009022

02

3110/15/01

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

3130/10/37

1009020

21

3110/15/01

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

3130/10/37

1009022

23

3110/15/01

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

3130/10/37

1009027

29

3110/15/01

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

3130/10/37

1002311

02

3110/01/15

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

3130/10/37

1002313

20

3110/01/15

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

3130/10/37

1002312

23

3110/01/15

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

3130/10/37

1307157

35

3101/12/02

شركة فواز الزبيبى واخوانه _ شركة تضامن سورية

3130/10/37

1395539

00

3100/19/19

1395537

00

3100/19/19

1322322

35

3100/17/20

سيزارز ورلد  ,ال ال سى  -شركة محدودة المسئوليه مؤلفه
طبقا لقوانين والية فلوريدا .
سيزارز ورلد  ,ال ال سى  -شركة محدودة المسئوليه مؤلفه
طبقا لقوانين والية فلوريدا .
التونسية للمواد الدهنية  -توكوجراس  -ش ذات مسئولية محدودة

3130/10/37

3130/10/37

1370150

35

3103/10/32

الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/37

1370155

21

3103/10/32

شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/37

1025590

23

3110/10/35

1025593

21

3110/10/35

1009020

35

3110/15/30

كاف دامور انك شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا .
كاف دامور انك شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا
شركة صافوال سايم مصر  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

3130/10/30

3130/10/30

1002310

21

3110/01/15

شركة صافوال سايم مصر ش م م شركة مساهمة مصرية

3130/10/30

1390903

02

3101/03/00

شركة كايرو جاز كلوب  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/30

1399079

02

3100/10/02

شركة كايرو جاز كلوب  -شركة ذات مسئولية محدودة

3130/10/30

1395070

03

3100/19/10

هيونداى موتور كومبانى  -شركة كورية ذات مسئولية محدودة
تاسست بموجب قوانين جمهورية كوريا

3130/10/30

3130/10/32
3130/10/32
3130/10/32

3130/10/37
3130/10/37

3130/10/37

3130/10/30

