جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
1750620

الفئة
0

تاريخ االيداع
7100/15/05

تاريخ التسجيل
7170/10/71

اسم مالك العالمة
دافي بروسيز تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

عدد النشر عن القبول
655

1050700

0

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1061060

0

7106/00/00

7170/10/77

سي جيه تشيلجيدانج كوربويشن

655

1066022

0

7106/10/10

7170/10/06

شرمة ايبوبوند لصناعة الكيماويات والمستلزمات
الكهربائية ( -شركة ذات مسئولية محدودة)

650

1061000

0

7106/10/02

7170/10/07

تامر احمد عبد السالم صقر  -الدوليه لألسمدة الزراعيه
-فرد مصري الجنسيه

650

1061007

0

7106/10/02

7170/10/07

احمد محمود حسين  -جرين تك للتنمية الزراعيه
والصناعية  - D.T.Gفرد  -مصرى الجنسية

656

1062057

0

7106/16/76

7170/10/72

ايستمان كيميكال كومباني

656

1010110

0

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد(بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1065561

7

7106/16/71

7170/10/07

حسام كمال الدين حسين حسين  -معرض ابداع للدهانات
 -فردي  -مصرى الجنسية

656

1065606

7

7106/16/76

7170/10/07

شركة البحيرى للتجارة واالستثمار  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

650

1065606

7

7106/16/76

7170/10/07

شركة البحيرى للتجارة واالستثمار (ش.ذ.م.م)  -شركة
ذات مسئولية محدودة

650

1062056

7

7106/16/10

7170/10/00

عبد الله علي سالم حسن  -مؤسسة االهرام للبويات  -فرد
مصري الجنسيه

655

1010526

7

7106/00/00

7170/10/00

موديرن دييستافس اند بيغمينتس كو ليمتد -شركة
تايالندية محدوده

655

1010566

7

7106/07/16

7170/10/00

شركة مجموعة قصعة القابضة ش م ل -شركة مساهمة
مؤلفة وقائمة وفقا لقانون لبنان

655

1010750

7

7106/07/06

7170/10/07

شركة بركات  -شركة تضامن

655

1055622

0

7106/10/12

7170/10/71

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

600

1020006

0

7106/16/70

7170/10/72

النيل العالمية لالستثمار والتنمية والتصنيع  -شركة ذات
مسئولية محدودة

656

1020261

0

7106/12/02

7170/10/00

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

657

1026000

0

7106/01/06

7170/10/77

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

656

1061701

0

7106/00/16

7170/10/00

لؤلؤه مصر للمنظفات  -عبد العزيز علي عبد العزيز
فرج  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1062216

0

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062216

0

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062200

0

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062200

0

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062206

0

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
DROF AUAPMR LIBARA FLU
- DA -ARG UOFMRMR -GMGOO LMOI
شركة مساهمة مصرية

656

1062202

0

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1066155

0

7106/10/00

7170/10/10

بيوتي سكرت  -شركة ذات مسئوليه محدوده

650

1066261

0

7106/10/75

7170/10/07

شركة برج للصناعات الدوائية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

650

1067065

0

7106/16/72

7170/10/00

ايمن ويصا رزق بساده  -تو أم فارما  -فرد مصرى
الجنسية

656

1060622

0

7106/12/05

7170/10/07

العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية -
شركة مساهمة

655

1060656

0

7106/12/05

7170/10/00

مؤسسة دار ابيان التجارية  -مؤسسه تاسست وقائمه
طبقا لقوانين السعوديه

656

1066201

0

7106/12/01

7170/10/07

السيد عاطف السيد محمود  -فور وومن لمستحضرات
التجميل  -فرد مصرى الجنسية

655

1066617

0

7106/12/01

7170/10/06

نهال مصطفى عزت عبد الحميد  -اليف ستايل  -فرد -
مصرى الجنسية

655

1065020

0

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1065600

0

7106/16/70

7170/10/00

محمد عمارعبد الحكيم الفقية وشريكتة -شام لصناعة
الفواحات والتصدير  -توصية بسيطة

650

1062000

0

7106/16/72

7170/10/00

فاشون بيوتي -شركه ذات مسؤليه محدوده

656

1062602

0

7106/16/10

7170/10/06

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

656

1011101

0

7106/01/02

7170/10/00

رأفت لوقا سيداروس اندراوس  -المناهرى للعطور
ومستحضرات التجميل -فرد  -مصري الجنسية

655

1010760

0

7106/00/10

7170/10/06

بيزيكس انترناشيونال جروب  -شركه ذات مسئوليه
محدودة

655

1010006

0

7106/07/10

7170/10/71

البوار اتوار اتش ار ايه فارما  -شركة فرنسية

655

1016017

0

7106/07/75

7170/10/06

النارا للتجارة والتوريدات  -شركه ذات مسئوليه محدوده

655

1050705

0

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1060006

0

7106/12/17

7170/10/72

الشركة العربية لتجارة المواد البترولية  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربيه السعوديه

650

1060270

0

7106/12/00

7170/10/07

شركة حسام يحي محمد السعيد وشريكتة  -الغانم
لمستلزمات المطاعم  -شركة توصية بسيطة

650

1062606

0

7106/16/10

7170/10/06

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست طبقا لقوانين سويسرا

656

1010116

0

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1010611

0

7106/00/00

7170/10/00

حمادة صبح ابو العنين الفار  -الصعيدى لصناعة
وتجارة الدخان  -فردى  -مصرى الجنسية

656

1010075

0

7106/07/05

7170/10/06

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

655

1016710

0

7106/07/76

7170/10/00

احمد هشام عز الدين  -فرد لبنانى

655

1755160

6

7100/01/02

7170/10/16

ميرك شارب اند دوم كورب  -شركة مساهمة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

650

1755160

6

7100/01/02

7170/10/16

ميرك شارب اند دوم كورب  -شركة مساهمة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

650

1755166

6

7100/01/02

7170/10/16

ميرك شارب اند دوم كورب  -شركة مساهمة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

650

1726000

6

7107/16/72

7170/10/16

شركة تنمية الصناعات الكيماوية -سيد  -شركة مساهمة
مصرية

1050061

6

7102/00/76

7170/10/00

فوراكير سويس ايه جى  -شركة مساهمة سويسرية

651

1050070

6

7106/10/16

7170/10/00

افالون ناتشورال برودكتس ,انك شركه امريكيه متحدة

657

1020201

6

7106/12/05

7170/10/07

مركز دكتور نيوترشن ش ذ م م  -شركة ذات مسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

656

1025650

6

7106/16/05

7170/10/00

ترست فارما  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1026560

6

7106/01/02

7170/10/06

محمود ياسر عبد المنعم محمد الطويل وشريكيه  -اليسر
لتسويق المكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل
المحلية -شركة توصيه بسيطه

650

1060060

6

7106/07/75

7170/10/75

فيتابيوتيكس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست

666

وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

1060066

6

7106/07/75

7170/10/75

فيتابيوتيكس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

650

1060065

6

7106/07/75

7170/10/75

فيتابيوتيكس ليمتد -شركه ذات مسؤليه محدودة تاسست
وقائمه طبقا لقوانين المملكه المتحدة

650

1060062

6

7106/07/75

7170/10/75

فيتابيوتيكس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

650

1060066

6

7106/07/75

7170/10/75

فيتابيوتيكس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

650

1060066

6

7106/07/75

7170/10/75

فيتابيوتيكس ليمتد-شركه ذات مسؤليه محدودة تاسست
وقائمه طبقا لقوانين المملكه المتحدة

650

1060026

6

7106/10/05

7170/10/16

شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)  -شركة
مساهمة مصرية

666

1060566

6

7106/10/77

7170/10/16

شركة تنمية الصناعات الكيماوية -سيد  -شركة مساهمة
مصرية

656

1066025

6

7106/10/01

7170/10/16

شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"  -شركة
مساهمة مصرية

666

1066026

6

7106/10/01

7170/10/16

شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"  -شركة
مساهمة مصرية

666

1065067

6

7106/17/06

7170/10/71

عبد الرحمن محمد سليمان و شريكه  -شركة ترى ام
ميديكال -

655

1061760

6

7106/10/05

7170/10/07

اويلز اند جرينز  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1061766

6

7106/10/05

7170/10/07

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

655

1061762

6

7106/10/05

7170/10/07

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

655

1061010

6

7106/10/05

7170/10/07

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

655

1060002

6

7106/12/16

7170/10/10

شركة الصقر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة

656

مساهمة

1060006

6

7106/12/16

7170/10/10

شركة الصقر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

656

1060006

6

7106/12/16

7170/10/10

شركة الصقر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

656

1060620

6

7106/12/05

7170/10/16

شركة ضياء الدروب للصناعة  -ذات مسئولية محدودة

656

1065026

6

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1062606

6

7106/16/10

7170/10/06

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

656

1066611

6

7106/16/70

7170/10/00

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

655

1066617

6

7106/16/70

7170/10/00

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

655

1066666

6

7106/16/70

7170/10/00

أسبين جلوبال انكوربوراتيد  -شركة مساهمه تأسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة موريشيوس

656

1066506

6

7106/16/70

7170/10/07

شركة كونينج للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمه

650

1010100

6

7106/01/01

7170/10/00

كان تيكنولوجيز  ،انك  -شركة امريكية متحده

656

1010760

6

7106/00/10

7170/10/06

بيزيكس انترناشيونال جروب  -شركه ذات مسئوليه
محدودة

655

1017021

6

7106/00/71

7170/10/16

شركة كوزمو تكنولوجيز ليمتد  -ش ايرلنديه

656

1010101

6

7106/07/10

7170/10/10

شركة المجموعة المصرية للصناعات الدوائية  -شركة
مساهمة مصرية

656

1010005

6

7106/07/10

7170/10/71

البوار اتوار اتش ار ايه فارما  -شركة فرنسية

655

1010662

6

7106/07/70

7170/10/06

احمد عباس محمد ابو العال  -اورجانك فارما  -فرد -

655

مصرى الجنسية

1050706

5

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1026661

5

7106/00/16

7170/10/00

ابراهيم سعد ابراهيم ابو بكر حسنين  -فرد مصرى
الجنسية

655

1066151

5

7106/10/00

7170/10/76

شركة الرايه للتجاره والتسويق  -شركة مساهمه
مصريه

650

1060025

5

7106/15/02

7170/10/16

الشركة التنفيذية لالستثمارات الصناعية  -شركة ذات
مسئولية محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
االردن

650

1066126

5

7106/01/10

7170/10/15

الهام النبوى محمد الصباع وشريكها  -شركة بطوط
لالدوات المنزلية  -شركة توصية بسيطة

656

1011160

5

7106/01/02

7170/10/06

فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه
ذات مسئوليه محدودة

656

1011166

5

7106/01/02

7170/10/06

فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه
ذات مسئوليه محدودة

656

1011626

5

7106/01/01

7170/10/00

حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار  -الصعيدى
لصناعة وتجارة الدخان  -فرد مصرى الجنسية

656

1010665

5

7106/07/01

7170/10/00

ويو زيندونج  -فردي صيني الجنسية

655

1010662

5

7106/07/01

7170/10/00

ويو زيندونج  -فردي صيني الجنسية

655

1016706

5

7106/07/75

7170/10/00

حسين محمد عبد المنعم الديب وشركاة -شركة ايكون
ايجيبت لتشكيل المعادن  -ش توصيه بسيطة

655

1050706

2

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1056722

2

7106/17/16

7170/10/06

بوسكو دايو كوربوريشن  -ش كوريا

655

1060066

2

7106/00/76

7170/10/06

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

655

1060652

2

7106/10/76

7170/10/00

اسالم عبد العظيم سليمان على  -النور لالستيراد و
التصدير و تجارة قطع غيار سيارات  -فرد مصرى
الجنسية

655

1060566

2

7106/16/00

7170/10/71

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

655

1060665

2

7106/15/75

7170/10/00

شركة يوبيتك روبوتيكس كورب ال تي دي  -شركة ذات
مسئولية محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الصين

656

1060007

2

7106/12/17

7170/10/00

ساينج ال كورب تأسست وقائمه طبقا لقوانين تايوان

656

1066706

2

7106/12/70

7170/10/07

اسامة عبدالعزيز سليمان حسين -هوت برس -فرد
مصري الجنسيه

655

1065166

2

7106/16/10

7170/10/00

تامر سالم سيداروس تادرس-اس سي ال للتجارة
واالستيراد  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1065165

2

7106/16/10

7170/10/00

تامر سالم سيداروس تادرس-اس سي ال للتجارة
واالستيراد  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1065610

2

7106/16/70

7170/10/06

شركة ماراثون اكويبمينت كومباني  -شركه مساهمة
تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكيه

657

1065660

2

7106/16/77

7170/10/71

ذا جليسون ووركس  -شركة امريكية

656

1062066

2

7106/16/72

7170/10/00

عصام قباني وشركاه لمواد االنشاء والتعمير المحدودة -
شركه محدودة تأسست وقائمه طبقا لقوانين المملكة
العربيه السعوديه

656

1066260

2

7106/16/76

7170/10/71

هوندا موتور كو .ليمتد -شركة محدودة يابانيه

656

1066260

2

7106/16/76

7170/10/71

هوندا موتور كو .ليمتد -شركة محدودة يابانيه

656

1011165

2

7106/01/02

7170/10/06

فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه
ذات مسئوليه محدودة

656

1010517

2

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمد محمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية-شركه توصية بسيطة

655

1010515

2

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمدم حمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  - -شركة توصية بسيطة

655

1010500

2

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمدم حمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  - -شركة توصية بسيطة

655

1010157

2

7106/07/10

7170/10/71

جينغواي تيكستايل ماشينيري كو  -ليمتد  -شركة صينية
محدودة

656

1010126

2

7106/07/10

7170/10/07

تشجيانغ ليبانغ الكتريك كو -ال تي دي -ش.ذات مسئولية
محدوده

655

1010067

2

7106/07/16

7170/10/75

مريم احمد هارون احمد  -الصفوة لتوريد وتجارة
ماكينات الخياطة وقطع الغيار  -فرد مصرى الجنسية

655

1010506

2

7106/07/06

7170/10/00

شركة اولمار للتجارة والتوريدات واالجهزة المنزلية -
ش ذات مسئوليه محدوده

655

1050771

6

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1060211

6

7106/16/00

7170/10/71

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

655

1062066

6

7106/16/72

7170/10/00

عصام قباني وشركاه لمواد االنشاء والتعمير المحدودة -
ش محدودة تأسست وقائمه طبقا لقوانين المملكة العربيه
السعوديه

656

1756656

6

7100/01/10

7170/10/06

اتش تى سى كوربوريشن  -شركه مساهمه تايوانيه

655

1072500

6

7106/07/02

7170/10/75

عمرو محمد محمد حسين سوالنيك مصر  -فرد -
مصرى الجنسية

602

1060161

6

7102/16/10

7170/10/77

أنكر انوفيشينز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
وقائمة وفقا لقوانين هونج كونج

667

1050060

6

7102/00/76

7170/10/00

فوراكير سويس ايه جى  -شركة مساهمة سويسرية

651

1050066

6

7102/07/16

7170/10/00

اس كيه نتوركس كو ال تى دى  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة لقوانين كوريا

650

1050767

6

7106/10/70

7170/10/72

توفير للمواد الغذائية ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

655

1021100

6

7106/10/75

7170/10/00

اينيرجيزر براندز ال ال سي  -شركة مؤلفة طبقا لقوانين
امريكا

655

1020556

6

7106/12/06

7170/10/72

سمارت تكنولوجى  -طارق سعيد مصطفي سليمان -
فردي  -مصري الجنسية

660

1026216

6

7106/16/76

7170/10/07

ايه  .6كوم  ،انك  -شركة مساهمة امريكيه

655

1060060

6

7106/07/01

7170/10/07

اى ام دى بى .كوم  ،انك  -شركة امريكيه مؤسسة طبقا
لقوانين نيفادا

655

1060026

6

7106/10/00

7170/10/16

كوست ريسورتش ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

650

1060607

6

7106/10/70

7170/10/12

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة محدودة المسؤلية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -وويلز

657

1066270

6

7106/17/12

7170/10/75

شنت لالستثمار الصناعي -شركه مساهمه مصريه

655

1066060

6

7106/10/06

7170/10/00

هانغتشو إيزفيز نتورك كو .ال تي دي  -شركة محدودة
المسئولية

655

1061560

6

7106/10/77

7170/10/75

وليد رمضان محمد يوسف  -وى فيكس ايجيبت  -فرد
مصرى الجنسية

650

1060060

6

7106/16/16

7170/10/77

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

655

1060250

6

7106/15/70

7170/10/00

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله
السودان

656

1060662

6

7106/15/75

7170/10/00

شركة يوبيتك روبوتيكس كورب ال تي دي  -شركة ذات
مسئولية محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الصين

656

1060561

6

7106/12/00

7170/10/15

أسامة حسين محمود وشريكته  -شركة اورجينال
للحاسبات  -شركة توصية بسيطة

656

1060656

6

7106/12/05

7170/10/00

شركة ارقام االستثمارية التجارية  -شركة ذات مسؤليه

656

محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة السعودية

1065175

6

7106/16/10

7170/10/06

هواوى تكنولوجيز كو .ليمتد شركة صينية محدوده
المسئوليه

655

1066160

6

7106/16/07

7170/10/07

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

656

1066600

6

7106/16/75

7170/10/16

ان ال يو برودكتس ال.ال.سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكية

656

1066651

6

7106/16/01

7170/10/00

شركة سكريبس نتوركس ال ال سى  -شركة ذات
مسئوليه محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

656

1066000

6

7106/01/12

7170/10/00

فينوتك (ش.ذ.م.م)  -شركة ذات مسئولية محدودة قائمة
ومؤلفة وفقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

655

1011160

6

7106/01/02

7170/10/06

فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه
ذات مسئوليه محدودة

656

1011162

6

7106/01/02

7170/10/06

فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه
ذات مسئوليه محدودة

656

1011200

6

7106/01/72

7170/10/07

زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1010510

6

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمد محمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة توصية بسيطة

655

1010500

6

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمدم حمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  - -شركة توصية بسيطة

655

1017060

6

7106/00/71

7170/10/06

ميجو ماني انك  -شركة مؤسسه طبقا لقوانين واليه
ديالوير بالواليات المتحده االمريكيه

650

1017661

6

7106/00/76

7170/10/06

امير محمد عبد الفتاح الجوهرى على وشريكة  -رعايه
فوريو للتنمية والتطوير التكنولوجى  - 0Rشركة
توصيه بسيطة

655

1010150

6

7106/07/10

7170/10/71

حمدي سيد احمد عوض حجازي -افراد  -مصرى
الجنسية

656

1010052

6

7106/07/02

7170/10/07

غوغل ال ال سى - .شركة ذات مسئولية محدودة طبقا

655

لقوانين والية ديالوير

1057660

01

7102/07/70

7170/10/06

هيئة الطاقة الذرية ( المركز القومى لبحوث وتكنوجيا
االشعاع )

655

1062675

01

7106/16/16

7170/10/00

مديكال كومبوننتس  ،انك  -شركة مساهمة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين كومنولث بنسلفانيا  -الواليات
المتحدة االمريكية

656

1062676

01

7106/16/16

7170/10/00

مديكال كومبوننتس  ،انك  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين كومنولث بنسلفانيا  -الواليات
المتحدة االمريكية

656

1066060

00

7102/01/06

7170/10/10

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

606

1021006

00

7106/10/76

7170/10/10

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

600

1060600

00

7106/10/70

7170/10/12

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة محدودة المسؤليه
تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا و ويلز

657

1060016

00

7106/16/17

7170/10/70

نينجبو ايه يو اكس الكتريك كو ,.ال تى دى

657

1067105

00

7106/16/71

7170/10/07

ايفر جرين اينرجى ش.ذ.م.م

657

1066001

00

7106/16/05

7170/10/00

محمود مرسي عبد الغفار محمد عبد المنعم  -ايجي تك
لالستيراد والتصدير  -فردى  -مصرى الجنسية

655

1066066

00

7106/16/06

7170/10/75

ماجد احمد محمد وشركاه  -كينج لالدوات الكهربائية
ولوحات التوزيع الكهربائية  -شركة توصيه بسيطه

655

1066066

00

7106/16/06

7170/10/75

انتيا مصر لصناعة لمبات الليد -شركه مساهمه
مصريه

655

1066011

00

7106/16/06

7170/10/75

انتيا مصر لصناعة لمبات الليد -شركه مساهمه
مصريه

655

1066606

00

7106/16/75

7170/10/16

ان ال يو برودكتس ال.ال.سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكية

656

1066100

00

7106/01/10

7170/10/07

ليفينج كيتشن كو  ،ال تي دي -شركه.ذات مسئوليه
محدوده

656

1010512

00

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمدم حمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  - -شركة توصية بسيطة

655

1010506

00

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمدم حمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  - -شركة توصية بسيطة

655

1010150

00

7106/07/10

7170/10/71

حمدي سيد احمد عوض حجازي  -فرد  -مصرى
الجنسية

656

1010076

00

7106/07/06

7170/10/06

صبحى محمدعبد الرحيم مصطفي  -البطل ألنظمة
معالجه المياه والفالتر  -فردي  -مصرى الجنسية

655

1016012

00

7106/07/75

7170/10/06

ووتر اكسبريس ( واتكس ) retae aseaee retaw
ش ذ م م  -شركة ذات مسئوليه محدودة

655

1050770

07

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1060662

07

7106/12/05

7170/10/06

جيفينج اندستريال كو ،.ال تي دي  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة تايوان

650

1066610

07

7106/16/76

7170/10/06

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا باسم
تويوتا موتور كوربوريشن ) شركة مساهمه تأسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان

650

1066566

07

7106/01/01

7170/10/16

تويوتا جيدوشا كابوشيكى كايشا  -شركة مساهمه
تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله اليابان

656

1011160

07

7106/01/02

7170/10/06

فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه
ذات مسئوليه محدودة

656

1011166

07

7106/01/02

7170/10/06

فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه
ذات مسئوليه محدودة

656

1011067

07

7106/01/71

7170/10/00

الي يو تاي -فردى -ماليزية

655

1010706

07

7106/07/06

7170/10/07

عمر محمد محمد زكي عبد العال  -زكي جروب -
منشأة فردية

655

1050776

00

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1760067

00

7100/16/75

7170/10/12

ناين ويست ديفيلوبمنت ال ال سى

660

1026006

00

7106/01/06

7170/10/77

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

656

1060116

00

7106/12/10

7170/10/10

جورج نبيل امين فانوس  -البتول  -فردى  -مصرى
الجنسية

656

1010671

00

7106/00/00

7170/10/71

شركة هانيمكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية عبد الوهاب أمين عبد الوهاب وشركاه  -شركة
توصية بسيطة

656

1000660

05

7105/16/01

7170/10/71

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

672

1060600

05

7102/16/70

7170/10/76

العربيه للصناعة و التجاره فاي  -شركة ذات مسؤليه
محدوده

656

1060602

05

7102/16/70

7170/10/76

العربيه للصناعات و التجاره فاي -ش ذات مسؤليه
محدوده

666

1060226

05

7102/16/10

7170/10/00

تامر رجب و شركاه  -شهره للتجارة والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

606

1056606

05

7106/10/17

7170/10/10

شركة محمود محمد صالح عزيزى وشريكه  -ديباج
للصناعة والتجارة  -شركة تضامن

656

1065721

05

7106/17/02

7170/10/75

برويرتى فايندر اى بى هولدينج ليميتد  -شركة خاصه
محدوده

655

1065726

05

7106/17/02

7170/10/75

برويرتى فايندر اى بى هولدينج ليميتد  -شركة خاصه
محدوده

655

1066660

05

7106/10/01

7170/10/07

اويلز اند جرينز  LMOI ARG DUAMRIش.ذ.م.م -
شركة ذات مسئولية محدودة

655

1067606

05

7106/15/16

7170/10/06

احمد محمد فاروق تكه جى -فرد سوري الجنسيه

655

1060120

05

7106/15/00

7170/10/06

شركة طابروك للتعمير شركة مساهمة

657

1062005

05

7106/16/17

7170/10/00

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

655

1062616

05

7106/16/01

7170/10/00

وليد ماهر عواد محمود ابراهيم وشريكه  -شركة
فيثاغورس - BATPADLUAI LIBARA
شركة توصية بسيطة

655

1066022

05

7106/16/06

7170/10/00

مؤسسة العوضي لالستيراد والتوكيالت التجاربة  -فرد -
مصرى الجنسية

656

1011061

05

7106/01/70

7170/10/10

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

656

1010052

05

7106/07/17

7170/10/06

محمود احمد كوردي  -فردي  -سورى الجنسية

655

1010510

05

7106/07/16

7170/10/00

شركة محمد مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكة اسالم
مدحت عبد الفتاح المغربل  -سيالز  -شركة تضامن

655

1010200

05

7106/07/16

7170/10/00

شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى  -شركة
مساهمه

655

1010202

05

7106/07/16

7170/10/00

شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى -
شركة مساهمه مصرية

655

1010260

05

7106/07/16

7170/10/00

شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى  -شركة
مساهمه مصرية

655

1010265

05

7106/07/16

7170/10/00

شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى  -شركة
مساهمه مصرية

655

1010266

05

7106/07/16

7170/10/00

شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى  -شركة
مساهمه مصرية

655

1050776

02

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1065512

02

7106/17/70

7170/10/00

عاطف عبد المسيح انيس عبد المسيح  -فرد مصرى
الجنسية

657

1066265

02

7106/12/01

7170/10/00

مارفيلو لتصنيع مواسير ومنتجات االدوات الصحية
ومستلزماتها من المحابس واالخالطات  -شركة مساهمه
تاسست وقائمه طبقا لقوانين جمهوريه مصر العربيه

650

1062122

02

7106/16/75

7170/10/00

مارفيلو لتصنيع مواسير ومنتجات االدوات الصحية
ومستلزماتها من المحابس والخالطات  -شركة مساهمه

656

تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة مصر

1062676

02

7106/16/00

7170/10/71

كريم محمد السيد عبد الهادى -فردى  -مصرى الجنسية

656

1062606

02

7106/16/00

7170/10/71

كريم محمد السيد عبد الهادى  -فرد مصرى الجنسية

656

1062606

02

7106/16/00

7170/10/71

عماد الدين عبد العال عبد الرازق -الخولى للبالستيك -
فردي  -مصرى الجنسية

655

1760060

06

7100/16/75

7170/10/12

ناين ويست ديفيلوبمنت ال ال سى

660

1066061

06

7102/16/02

7170/10/70

شركة عرفه لالستثمار و استغالل العالمات التجارية -
شركة ذات مسئولية محدودة

655

1056100

06

7106/17/10

7170/10/76

شركة مصر اكتوبرالصناعية  -شركة مساهمة مصرية

656

1025256

06

7106/16/06

7170/10/07

بي أند أف كوميرشيل أند غارمنت إدستريز أس.أي

655

1026006

06

7106/01/06

7170/10/77

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

656

1061076

06

7106/10/00

7170/10/16

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

650

1061667

06

7106/10/70

7170/10/16

ابيكس براندز  -انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى نورث كاروالينا -
الواليات المتحدة االمريكيه

650

1065020

06

7106/16/12

7170/10/71

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

656

1010115

06

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1060052

06

7106/15/02

7170/10/00

شركة العتال للحديد والصلب ش م م  -شركة مساهمه
مصرية

650

1011606

06

7106/01/70

7170/10/71

شركة أشطات لتصنيع الخرسانة الجاهزة  -شركة
مساهمة مصرية

656

1025567

71

7106/16/02

7170/10/71

مؤسسة محمد عباس لتجارة الخشب  -وود شوب  -فرد
مصري الجنسية

655

1026667

71

7106/00/16

7170/10/00

ابراهيم سعد ابراهيم ابو بكر حسنين  -فرد مصرى
الجنسية

655

1066660

71

7106/10/01

7170/10/00

هافيلوك ون انتريورز ذ.م.م  -شركة محدودة المسئولية

655

1066601

71

7106/10/01

7170/10/71

شريف اسماعيل صادق و شركاه  -شركة المصنوعات
الخشبية ( الكازار )  -شركة توصية بسيطة

650

1061660

71

7106/10/70

7170/10/16

ابيكس براندز  -انك  -ش محدودة المسئولية قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى نورث كاروالينا -
الواليات المتحدة االمريكيه

650

1065026

71

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1062665

71

7106/16/10

7170/10/06

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

656

1017212

71

7106/00/76

7170/10/72

محمد نصر فهيم زايد -فردى  -مصرى

655

1726256

70

7107/16/00

7170/10/77

شركة الهالل والنجمة الذهبية ش م م  --شركة مساهمة
مصرية

606

1052200

70

7106/10/71

7170/10/00

منير خيرى زاخر وشركاة  -العمدة لالوانى المنزلية -
شركة تضامن

656

1065026

70

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1065666

70

7106/16/76

7170/10/00

الوطنية لصناعة االحهزة واالدوات المنزلية  -شركة
مساهمه مصرية قانون رقم  27لسنة 7102

655

1062662

70

7106/16/10

7170/10/06

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

656

1066665

70

7106/01/06

7170/10/06

الشركة العربية للتجارة والصناعة اتامكو -احمد وليد
وشريكة -ش ذات مسؤليه محدوده

655

1066662

70

7106/01/06

7170/10/06

احمد وليد وشريكة  -الشركة العربية للتجارة والصناعة

655

 -اتامكو  -شركة توصية بسيطة

1066666

70

7106/01/06

7170/10/06

احمد وليد وشريكة  -الشركة العربية للتجارة والصناعة
اتامكو  - ATI Lشركة توصية بسيطة

656

1050700

77

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1065060

77

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1060072

70

7106/10/00

7170/10/00

شركة عاصم صالح محمود حسن عيد وشريكته
(مجموعه المستقبل الدولية )  -شركة تضامن

656

1062026

70

7106/16/17

7170/10/16

مؤسسة مروة كاربت  -قصر المروة للسجاد  -فرد -
مصرى الجنسية

656

1067600

70

7106/07/06

7170/10/00

زياد عبد الكريم طالب اغا وشريكيه  -الشام للصناعات
النسيجية  -شركة تضامن

655

1060076

70

7106/10/00

7170/10/00

شركة عاصم صالح محمود حسن عيد وشريكته -
مجموعه المستقبل الدولية  -شركه تضامن

656

1060076

70

7106/15/07

7170/10/07

هابى تيكس للنصاعات النسيجية  -شركة ذات مسئوليه
محدودة

656

1065067

70

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1017670

70

7106/00/76

7170/10/00

محمد مصطفى ابراهيم الزغبى  -جويل للتطريز  -فرد
 -مصرى الجنسية

655

1767622

76

7100/16/77

7170/10/72

افاق لتصنيع للمالبس الداخلية -لصاحبها محمد خير على
الكوشك -فردى -مصرى الجنسية

650

1066706

76

7102/01/00

7170/10/06

محمد محمد رضوان حجار  -انفنتيمو  -فرد سورى
الجنسية

655

1050560

76

7102/07/01

7170/10/72

لبنى رائد محمد كامل احمد كامل  -فرد مصرى الجنسية

656

1057506

76

7102/07/70

7170/10/06

سفن فور اول مانكايند انترناشيونال اس ايه جي ال -
شركة سويسرية

655

1057560

76

7102/07/76

7170/10/76

ايمن و احمد سيد عبد الفتاح  -ناين لتصنيع المالبس

651

الجاهزة  -شركة تضامن

1025252

76

7106/16/06

7170/10/07

بي أند أف كوميرشيل أند غارمنت إدستريز أس.أي

655

1026500

76

7106/01/00

7170/10/00

محمود الكنج وشريكيه  -ليبيوتي النجيرى للمالبس
الجاهزة -شركة تضامن

655

1062705

76

7106/10/10

7170/10/06

عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح وشركاه  -المتحدة لتصنيع
المالبس الجاهزه  -شركه توصيه بسيطه

655

1067071

76

7106/16/75

7170/10/00

ناصر عبد الحميد محمدحنفي -فرد مصري الجنسيه

656

1060762

76

7106/15/05

7170/10/07

محمود احمد محمود ابراهيم وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه

656

1060176

76

7106/12/10

7170/10/07

شركة كوتون لصناعة المنتاجات القطنية  -شركة
مساهمة مصرية

650

1060175

76

7106/12/10

7170/10/07

سيتى كوتون لصناعة المنتجات القطنية  -شركة
مساهمة مصرية

650

1066066

76

7106/12/76

7170/10/06

مصر المتحدة لالستيراد والتصدير (ش.م.م)  -شركة
مساهمة مصرية

655

1065001

76

7106/16/16

7170/10/00

جرجس رزق الله وشريكه  -جويس  -شركة تضامن

655

1065061

76

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1065066

76

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1062666

76

7106/16/10

7170/10/06

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

656

1066165

76

7106/01/17

7170/10/06

جار سبورت اس .ار .ال  -شركة ذات مسئوليه محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دوله ايطاليا

650

1010112

76

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد(بتروناس) شركة ماليزيه

656

1010060

76

7106/00/16

7170/10/07

معتز الدويك لأللبسة  -مؤسسة فردية تأسست وقائمة
طبقا لقوانين المملكة الهاشمية االردنية

656

1010610

76

7106/00/00

7170/10/00

عالء عباس مسعد احمد فتح الله  -فردى  -مصرى
الجنسية

655

1017060

76

7106/00/70

7170/10/00

ياسر على رمضان علي /ايل لالنجيرى  -فرد مصرى
الجنسية

655

1010070

76

7106/07/10

7170/10/00

ارشد حسان العبوش العواك -تاجر  -فردى  -سورى
الجنسية

655

1010667

76

7106/07/16

7170/10/00

احمد شافعي ابراهيم محمد صقر -فيترو للمالبس  -فرد
مصري الجنسيه

655

1050706

75

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1060076

75

7106/10/00

7170/10/00

شركة عاصم صالح محمود حسن عيد وشريكته -
مجموعه المستقبل الدولية  -شركه تضامن

656

1017067

75

7106/00/70

7170/10/00

ياسر على رمضان علي /ايل لالنجيرى  -فرد مصرى
الجنسية

655

1076161

76

7105/10/06

7170/10/00

اكا بالى  - AAA BOAAاحمد عبد الحاسيب محمد
ابو زيد  -فرد  -مصرى الجنسية

650

1050701

76

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1066077

76

7106/10/76

7170/10/72

عمرو سالمة السيد حمزة (لتوال )  -فردى  -مصرى
الجنسية

650

1061676

76

7106/10/70

7170/10/16

شركة خاطر العالميه للتجاره  - UMTشركة توصيه
بسيطه

650

1065060

76

7106/16/12

7170/10/72

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

656

1011100

76

7106/01/02

7170/10/06

نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م  - -شركه ذات
مسئوليه محدودة

656

1011107

76

7106/01/02

7170/10/06

نيلكو انترناشيونال للتجارة -ش ذ م م  --شركه ذات
مسئوليه محدودة

656

1010011

76

7106/07/10

7170/10/07

شركة خاطر العالمية للتجارة  -شركة توصية بسيطة

655

1077506

76

7106/16/10

7170/10/00

شركة المراعى  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين المملكة العربية السعودية

660

1007607

76

7105/10/77

7170/10/76

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

656

1001021

76

7105/16/16

7170/10/07

شركة مصر اكتوبر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

660

1060571

76

7102/12/01

7170/10/75

جولدن -عطية موسى حسن السيد  -فرد  -مصرى
الجنسية

650

1066672

76

7102/01/06

7170/10/00

شركة سيال للزيوت الغذائية ش م م شركة مساهمة
مصرية

650

1066707

76

7102/01/76

7170/10/07

محمد مسعد عوف حماده وشركاه  -شركة توصية
بسيطة .

655

1066526

76

7102/00/15

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1050700

76

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1056026

76

7106/17/07

7170/10/72

توفير للمواد الغذائية ش م م  -شركة مساهمة مصرية

655

1026010

76

7106/01/00

7170/10/00

شركة الورود للمنتجات الغذائية  -شركة تضامن

660

1060600

76

7106/10/76

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1066550

76

7106/10/12

7170/10/76

بيرجر كينج كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية فلوريدا

657

1060066

76

7106/15/06

7170/10/00

1066561

76

7106/16/70

7170/10/07

ايجلز للتوريد والتوزيع  -شركة ذات مسئولية محدودة

كونينج للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

655

650

1066066

76

7106/01/16

7170/10/07

عبد المنعم محمد علي قتيلو وشركاه  -قتيلو لمنتجات
االلبان  -شركة تضامن

657

1011660

76

7106/01/76

7170/10/00

عصام احمد عبدالحليم خليفة  -اصل الحلوب  -فرد
مصري الجنسيه

655

1011660

76

7106/01/76

7170/10/00

عصام احمد عبدالحليم خليفة  -اصل الحلوب  -فرد
مصري الجنسيه

655

1010565

76

7106/00/00

7170/10/76

ناصر محمد ابو سريع وشريكه ( وادي النيل لتعبئة
المواد الغذائية )-شركةتضامن

656

1010566

76

7106/00/00

7170/10/76

ناصر محمد ابو سريع وشريكه ( وادي النيل لتعبئة
المواد الغذائية )-شركه تضامن

656

1010670

76

7106/00/00

7170/10/06

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركة توصية بسيطة

655

1017015

76

7106/00/71

7170/10/07

نوستار غلوبال م.د.م.س  -منطقة حرة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحده

656

1017676

76

7106/00/76

7170/10/06

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

656

1010156

76

7106/07/10

7170/10/06

شوري انترفودز كو  -ىال تي دي -ش.ذات مسئولية
محدوده

655

1010120

76

7106/07/10

7170/10/07

شوري انترفودز كو  -ىال تي دي -ش.ذات مسئولية
محدوده

655

1010120

76

7106/07/10

7170/10/07

شوري انترفودز كو  -ىال تي دي -ش.ذات مسئولية
محدوده

655

1010705

76

7106/07/06

7170/10/72

النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك
(بيور الند ) لصاحبها عبد النعيم المغاوري غريب محمد
النجار  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1010000

76

7106/07/06

7170/10/00

اسالم لملوم عبد الوهاب ميهوب  -فرد مصرى الجنسية

655

1756001

01

7100/07/76

7170/10/06

الشركة المصرية لألغذية (بسكومصر)  -شركة
مساهمة مصرية

660

1765620

01

7100/07/70

7170/10/10

ايجببت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

656

1017020

01

7100/16/12

7170/10/10

شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

656

1072067

01

7106/07/16

7170/10/07

شركة الديب التجارية  -شركة توصية بسيطة

670

1056077

01

7106/10/05

7170/10/71

نزار بطل ابن محمد نور  -فرد  -سورى الجنسية

655

1056260

01

7106/10/77

7170/10/72

نزار بطل ابن محمد نور  -فرد  -مصرى الجنسية

656

1020072

01

7106/12/76

7170/10/76

المصرية لطحن الحبوب ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

655

1026060

01

7106/16/05

7170/10/06

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

656

1025765

01

7106/16/16

7170/10/75

مطاحن المناهري للحبوب و منتجاتها ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

666

1022011

01

7106/16/76

7170/10/77

احمد عبد الفتاح عبد المجيد احمد وشريكه شركة
االسكندرية لتنمية الصناعات الغذائية ( امكوفودز )-
شركة تضامن

666

1026602

01

7106/01/70

7170/10/75

مطاحن المناهري للحبوب و منتجاتها ش م م  -شركة
مساهمة

666

1026627

01

7106/00/10

7170/10/10

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

656

1026666

01

7106/00/10

7170/10/00

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود
عبد العزيز وشركائهما  -بن اليمنى  -شركة تضامن

655

1060261

01

7106/07/10

7170/10/06

ماجيكال فليفرز للصناعات الغذائيه  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

655

1060165

01

7106/07/70

7170/10/12

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

650

1060160

01

7106/10/01

7170/10/06

رويال تي تايوان كو  .ال تي دي  .شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان

657

1060166

01

7106/10/01

7170/10/06

رويال تي تايوان كو  .ال تي دي  .شركة محدودة

657

المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان

1066600

01

7106/17/00

7170/10/06

شركة راج بيكرز فيلد لصناعة المواد الغذائية ش م م -
شركة مساهمة مصرية

650

1065660

01

7106/17/72

7170/10/00

محمد عبد الرازق حسن  -بونا لتعبئه البودرات الخفيفه
 -فرد مصري الجنسيه

655

1062216

01

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062207

01

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062200

01

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062205

01

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
 -شركة مساهمة مصرية

656

1062206

01

7106/10/00

7170/10/10

العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت
النباتية -شركة مساهمة مصرية

656

1062666

01

7106/10/00

7170/10/10

عالء دبور  -عالء زغلول عبد القوى دبور  -فرد
مصرى الجنسية

656

1066066

01

7106/10/71

7170/10/75

شركة اتى لصناعة المواد الغذائية والتجارة المساهمة -
شركة مساهمة

656

1066776

01

7106/10/10

7170/10/75

شركة اتى لصناعة المواد الغذائية والتجارة المساهمة -
شركة مساهمة تركيه

655

1066557

01

7106/10/12

7170/10/76

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

650

1066266

01

7106/10/16

7170/10/00

شركة الرياض للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه
سعودية

655

1066266

01

7106/10/16

7170/10/00

شركة الرياض للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه
سعودية

655

1061707

01

7106/10/06

7170/10/71

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

655

1061650

01

7106/10/70

7170/10/70

مونجنيز لالغذية والخدمات مونجينى ش ذم م  -شركة

656

ذات مسئولية محدودة

1067071

01

7106/16/70

7170/10/12

تمام لالستثمار لصاحبها احمد محمد محمد تمام  -فردى
 -مصرى الجنسية

650

1060260

01

7106/15/70

7170/10/72

شركة االبطال للخدما ت اللو جستية  -شركة ذات
مسئولية محدودة

657

1060676

01

7106/15/70

7170/10/00

شركة جروبو بيمبو اس .ايه .بي.دي.اي .سي .في -
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك

656

1066676

01

7106/12/00

7170/10/16

منى محمد محمد غريبة  -الندى فودز لتشكيل و تعبئة
الشيكوالته  -فرد مصري الجنسيه

650

1065711

01

7106/16/15

7170/10/72

الكرنك للصناعات الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدودة

656

1065011

01

7106/16/12

7170/10/10

ممدوح صبحى زكى عيسى  -النسر للصناعات الغذائية
 -فرد  -مصرى الجنسية

656

1062006

01

7106/16/17

7170/10/00

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

655

1066560

01

7106/16/70

7170/10/07

شركة كونينج للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمه

650

1066677

01

7106/16/76

7170/10/12

محمد ابراهيم احمد احمد  -ماى سويت  -فرد مصرى
الجنسية

656

1011067

01

7106/01/70

7170/10/10

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

656

1011656

01

7106/01/70

7170/10/75

كاتيكا افريقيا للمواد الغذائية -شركة ذات مسئولية
محدودة

656

1011621

01

7106/01/70

7170/10/75

كاتيكا افريقيا للمواد الغذائية -شركة ذات مسئولية
محدودة

656

1010666

01

7106/00/00

7170/10/70

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

655

1017176

01

7106/00/02

7170/10/71

كريم سمير محمد عبد السالم  -فردي  -مصرى الجنسية

656

1017706

01

7106/00/06

7170/10/07

نهله محمد جمال الدين محمد بكرى  -فرد مصرى

655

الجنسية

1017676

01

7106/00/76

7170/10/06

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

656

1010127

01

7106/07/10

7170/10/07

شوري انترفودز كو  -ىال تي دي -ش.ذات مسئولية
محدوده

655

1010120

01

7106/07/10

7170/10/07

شوري انترفودز كو  -ىال تي دي -ش.ذات مسئولية
محدوده

655

1010002

01

7106/07/10

7170/10/70

شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية  -شركة
مساهمه مصريه

655

1010060

01

7106/07/10

7170/10/00

براون ارو  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1010660

01

7106/07/16

7170/10/00

تامر رجب وشركاة-شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية
والتصدير -شركة توصية بسيطه

655

1010702

01

7106/07/06

7170/10/72

النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك
(بيور الند ) لصاحبها عبد النعيم المغاوري غريب
محمد النجار  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1010011

01

7106/07/05

7170/10/00

الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن  -شركة
مساهمه مصرية

655

1070101

00

7106/12/70

7170/10/06

شركة كويست للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

660

1002600

00

7102/17/76

7170/10/00

نهضة مصر للتصنيع الزراعى  -شركة مساهمة مصرية

600

1002600

00

7102/17/76

7170/10/00

نهضة مصر للتصنيع الزراعى -شركة مساهمة مصرية

602

1062605

00

7102/01/10

7170/10/00

شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى  -شركة مساهمة
مصرية

606

1062602

00

7102/01/10

7170/10/00

شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى  -شركة مساهمة
مصرية

600

1066001

00

7102/01/06

7170/10/00

شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي  /شركة مساهمة
مصرية

600

1066000

00

7102/01/06

7170/10/00

شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي  /شركة مساهمة
مصرية

600

1051650

00

7102/00/75

7170/10/77

شركة جميل العالميه لتجاره المواد الغذائيه ش ذ م م -
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
االمارات العربية المتحدة

650

1025026

00

7106/16/00

7170/10/00

نوترير اندستريا دى اى اليمنتوس ال تى دى ايه -شركة
محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين البرازيل

655

1061106

00

7106/00/15

7170/10/00

اشرف محمد محمد حسن  -اجروليميتد-فرد مصرى
الجنسية

655

1065616

00

7106/17/76

7170/10/71

فيوتشر جروب لالستيراد والتصدير  -شركة تضامن
مصرية

656

1062167

00

7106/17/76

7170/10/75

نارتكو لالستشارات الهندسية و التجارية -شركه
مساهمه مصريه

651

1062600

00

7106/16/00

7170/10/71

كريم محمد السيد عبد الهادى -فرد  -مصرى الجنسية

656

1010100

00

7106/01/01

7170/10/00

كان تيكنولوجيز ،انك  -شركة امريكية متحده

656

1017601

00

7106/00/76

7170/10/06

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

656

1010706

00

7106/07/06

7170/10/72

النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك
(بيور الند ) لصاحبها عبد النعيم المغاوري غريب
محمد النجار  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1010000

00

7106/07/05

7170/10/07

خالد محمود احمد طلب صقر  -فردي -مصرى الجنسية

655

1000205

07

7105/00/76

7170/10/16

ذا كوكا  -كوال كومبنى  -شركه مساهمه عامة

650

1066202

07

7102/01/06

7170/10/72

شركة شريف و مراد احمد محمد الفرارجي و شركاهم -
حلوانى لورد  -شركة توصية بسيطة

656

1050625

07

7106/10/02

7170/10/10

بونا لتعبئة البودرات الخفيفة لصاحبها محمد عبد الرازق
محمود حسن  -فرد  -مصرى الجنسية

656

1026651

07

7106/01/01

7170/10/10

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

650

1061016

07

7106/00/07

7170/10/07

محمد سعد محمد النجار  -الشرق لتعبئة المواد الغذائية -
فرد مصرى الجنسية

655

1066626

07

7106/10/12

7170/10/00

شركة اويلز اند جرينز  -شركة ذات مسؤلية محدودة

655

1061167

07

7106/10/00

7170/10/77

شركه بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد

650

1061165

07

7106/10/00

7170/10/77

شركه بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد

650

1060000

07

7106/12/16

7170/10/10

شركة الصقر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

656

1060006

07

7106/12/16

7170/10/10

شركة الصقر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

656

1060005

07

7106/12/16

7170/10/10

شركة الصقر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

656

1060650

07

7106/12/05

7170/10/00

شركة سكيفاشين انك مساهمه تاسست وقائمة طبقا
لقوانين واليو شمال كارولينا  -الواليات المتحدة
األمريكية

656

1066626

07

7106/16/10

7170/10/00

ريجين بيفريدجز كومبانى ال ال سي -شركه ذات
مسؤوليه محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه
ديالوير  ,الواليات المتحدة االمريكيه

656

1066567

07

7106/16/70

7170/10/07

شركة كونينج للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمه

650

1066007

07

7106/01/17

7170/10/07

شركة اويلز اند جرينز  -ش ذات مسئولية محدوده

655

1010066

07

7106/00/16

7170/10/07

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

656

1017160

07

7106/00/06

7170/10/06

منتجات مياه مصر ش.م.م اكوا دلتا  -شركه مساهمة
مصريه

655

1017160

07

7106/00/06

7170/10/06

منتجات مياه مصر ش .م.م  -اكوا دلتا  -شركه مساهمة
مصريه

655

1017165

07

7106/00/06

7170/10/06

منتجات مياة مصر ش.م.م -اكوا دلتا  -شركة مساهمة
مصريه

655

1017600

07

7106/00/70

7170/10/07

محمد حسنين على حسنين  -المتوكل لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

655

1017600

07

7106/00/76

7170/10/06

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

656

1010706

07

7106/07/06

7170/10/72

النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك
(بيور الند) لصاحبها عبد النعيم المغاوري غريب محمد
النجار  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1050706

00

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1076510

00

7106/00/16

7170/10/77

هاوس اوف برينس أية  /اس  -شركة مساهمة دينماركية

650

1050705

00

7102/07/10

7170/10/16

الداو للعالمات التجارية  -شركة مساهمة مصرية

605

1066572

00

7106/10/70

7170/10/00

حماده صبح ابو العنين ابو العنين الفار  -الصعيدي
لصناعه وتجاره الدخان  -فرد مصرى الجنسية

656

1060670

00

7106/15/06

7170/10/06

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

655

1060277

00

7106/12/00

7170/10/07

عادل الدرينى محمد سليمان الرفة -ابن بلدى لتصنيع
وتجارة الدخان  -فرد  -مصرى الجنسية

650

1062207

00

7106/16/16

7170/10/71

اكس ال فيب  ،ال ال سى

656

1062200

00

7106/16/16

7170/10/71

اكس ال فيب  ،ال ال سى

656

1011620

00

7106/01/01

7170/10/00

حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار  -الصعيدى
لصناعة وتجارة الدخان  -فرد مصرى الجنسية

655

1017010

00

7106/00/06

7170/10/72

امبليفيكو سويس ايه جى  -شركة سويسرية

655

1010051

00

7106/07/05

7170/10/00

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

655

1750065

06

7100/16/16

7170/10/06

شركة الشرق االوسط للمنسوجات (ميديتكس )  -شركة
تضامن

600

1066066

06

7102/16/02

7170/10/70

شركة عرفه لالستثمار و استغالل العالمات التجارية -
شركة مساهمة مصرية

655

1066761

06

7102/01/00

7170/10/06

محمد محمد رضوان حجار  -انفنتيمو  -فرد سورى
الجنسية

655

1066660

06

7102/00/16

7170/10/06

موسا اندستريال كوربورايشن  -شركة تايوانية قائمة
ومنظمة بموجب قوانين تايوان

656

1050660

06

7102/07/00

7170/10/06

محمد لطفى محمد عبده  -فردى  -مصرى الجنسية

656

1055700

06

7106/17/75

7170/10/00

شركة دى سكويرز  -ش ذات مسئوليه محدودة

655

1055705

06

7106/17/75

7170/10/00

شركة دى سكويرز (ش ذ م م )  -ش ذات مسئوليه
محدودة

655

1020556

06

7106/12/06

7170/10/72

طارق سعيد مصطفي سيمان  -سمارت تكنولوجى -
فردي  -مصري الجنسية

660

1025770

06

7106/16/15

7170/10/72

وليد البدري احمد محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

656

1025656

06

7106/16/05

7170/10/00

ترست فارما  -شركة ذات مسئولية محدودة

656

1022010

06

7106/16/01

7170/10/71

ايسترن ستار للتجارة والتصنيع  -شركة مساهمة
مصرية

655

1026060

06

7106/01/06

7170/10/77

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

656

1026607

06

7106/00/10

7170/10/76

جورج ناجح لمعى جورجى دريمز  -فرد  -مصرى
الجنسية

651

1067162

06

7106/07/16

7170/10/70

جوانجدونج اوبو موبايل تيليكو ميونيكيشن كورب .ال
تى دى.

655

1060722

06

7106/10/00

7170/10/00

شركة ذا هاب للتجارة_شركة ذات مسئولية محدودة

655

1060600

06

7106/10/70

7170/10/12

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة ذات مسؤلية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -وويلز

650

1065720

06

7106/17/02

7170/10/75

بروبرتى فايندر اى بى هولدينج ليميتد  -شركة خاصه
محدوده باالسهم

655

1065725

06

7106/17/02

7170/10/75

بروبرتى فايندر اى بى هولدينغ ليميتد  -شركة خاصه
محدوده باالسهم

655

1061621

06

7106/10/70

7170/10/10

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

650

1067202

06

7106/15/17

7170/10/06

ام جي للتجارة و االستيراد و التصدير  -شركة توصية
بسيطة

650

1067607

06

7106/15/16

7170/10/00

كارجيل  -انكوربوريتد

656

1060127

06

7106/15/00

7170/10/06

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة مصرية

650

1060000

06

7106/15/07

7170/10/06

ابراهيم الدسوقى عبد المقصود يونس ابراهيم  -فرد
مصرى الجنسية

655

1060766

06

7106/15/05

7170/10/07

ذى بال كارد للتجارة االلكترونية  -شركه شخص واحد
محدوده المسئوليه

656

1060205

06

7106/15/70

7170/10/07

تى ام تى للتجارة المتنوعه والتوزيع  - T I Tشركة
مساهمة مصرية

657

1060700

06

7106/12/10

7170/10/07

فالفورز اوف اميريكا  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين باراجوى

656

1060006

06

7106/12/16

7170/10/00

البوم مارين ش ذ م م  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية
المتحدة

656

1060661

06

7106/12/01

7170/10/00

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

656

1060520

06

7106/12/00

7170/10/71

الصافى لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -
شركة مساهمة مصرية

655

1066702

06

7106/12/70

7170/10/07

اسامة عبدالعزيز سليمان حسين -هوت برس -فرد
مصري الجنسيه

655

1065050

06

7106/16/16

7170/10/70

مصر الدولية للوجيستيات والتجارة ( ايالتيك )  -شركة
ذات مسئوليه محدوده

650

1065500

06

7106/16/06

7170/10/12

غادة محي الدين احمد سالم  -نت ورك اند سيستم
سيلوشنس  -فرد مصري الجنسية

650

1065565

06

7106/16/71

7170/10/00

سحر احمد محمد العطار وشريكه  -ماس الكترونيكس -
شركه توصيه بسيطه

655

1062161

06

7106/16/75

7170/10/71

بوليتكستيل معامل نقوال ابي نصر ( -ماري فرانس
انترناشيونال ) -مؤسسه تجاريه لبنانيه

656

1062600

06

7106/16/10

7170/10/75

الحور للتجارة االلكترونية  -شركة ذات مسئولية
محدودة

656

1062601

06

7106/16/00

7170/10/71

كريم محمد السيد عبد الهادى  -فرد مصرى الجنسية

656

1066166

06

7106/16/07

7170/10/07

سينتانا اديوكيشن  ،ال ال سي  -شركة ذات مسئولية
محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير ،
الواليات المتحدة االمريكية

656

1066066

06

7106/16/06

7170/10/75

انتيا مصر لصناعة لمبات الليد -شركه ساهمه مصريه

655

1066010

06

7106/16/06

7170/10/75

شركة انتيا مصر لصناعة لمبات الليد  -شركة مساهمة
مصرية

655

1066560

06

7106/16/70

7170/10/07

شركة كونينج للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمه

650

1066550

06

7106/01/01

7170/10/16

شركة المسافر للسفر والسياحة  -شركة مساهمة مقفله
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة السعوديه

656

1066550

06

7106/01/01

7170/10/06

شركة مجموعة سيرا القابضة  -شركة مساهمة عامه
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة السعودية

650

1011076

06

7106/01/77

7170/10/00

موني كيكز للتجارة العامة ش.ذ.م.م  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

650

1011075

06

7106/01/77

7170/10/00

موني كيكز للتجارة العامة  -شركة ذات مسئوليه محدوده

650

1011566

06

7106/01/72

7170/10/71

محمد يوسف جابر ابوزيد  -مكتب يوتال لالستيراد
والتصدير -فرد مصرى الجنسية

655

1011661

06

7106/01/01

7170/10/16

شركة ادوية الحكمة  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين عمان  -االردن

656

1010116

06

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1010705

06

7106/00/10

7170/10/06

جالل الكردانى وشريكه  -جى كاى هوسبيتاليتى  -شركة
توصية بسيطة

656

1010516

06

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمد محمد احمد عبد الرحيم وشركاه -كينج
لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  - -توصية
بسيطة

655

1010505

06

7106/00/00

7170/10/07

معتز احمد محمد احمد عبد الرحيم وشركاه -كينج
لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  - -توصية
بسيطة

655

1010600

06

7106/00/00

7170/10/00

شركة انما الدارة المنشات تريفيم  - TUMVMRIشركة
ذات مسئولية محدودة

655

1010617

06

7106/00/00

7170/10/00

عالء عباس مسعد احمد فتح الله  -فردى  -مصرى
الجنسية

655

1017026

06

7106/00/70

7170/10/70

شركة باتر اند دو لالغذية  -شركة مساهمه

656

1017060

06

7106/00/70

7170/10/00

ياسر على رمضان علي /ايل لالنجيرى  -فرد مصرى
الجنسية

655

1010106

06

7106/07/10

7170/10/07

ال سكاي ليمتد

655

1010006

06

7106/07/10

7170/10/00

ارشد حسان العبوش العواك -فردى  -سورى الجنسية

655

1010020

06

7106/07/10

7170/10/07

ادهم تامر عاطف النجارى وشركاه (النجارى فوود
للصناعات الغذائية والتعبئة)  -شركة توصية بسيطة

655

1010026

06

7106/07/10

7170/10/00

ويك ايجيبت للمالحة ش م م  -شركة مساهمة مصرية

655

1010060

06

7106/07/10

7170/10/00

براون ارو  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1010060

06

7106/07/16

7170/10/75

مريم احمد هارون احمد  -الصفوة لتوريد وتجارة
ماكينات الخياطة وقطع الغيار -فرد مصرى الجنسية

655

1010660

06

7106/07/16

7170/10/00

احمد شافعي ابراهيم محمد صقر -فيترو للمالبس  -فرد
مصري الجنسيه

655

1010510

06

7106/07/16

7170/10/00

شركة محمد مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكة اسالم
مدحت عبد الفتاح المغربل -سيالز شركة تضامن

655

1010506

06

7106/07/16

7170/10/07

رنا محمد عبد الحميد عطوان  -فرد مصرى الجنسية

655

1010705

06

7106/07/06

7170/10/07

عمر محمد محمد زكي عبد العال  -زكي جروب -
منشأة فردية

655

1010761

06

7106/07/06

7170/10/72

النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك
(بيور الند ) لصاحبها عبد النعيم المغاوري غريب
محمد النجار  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1010675

06

7106/07/02

7170/10/07

شركة فيشن ايجيبت  -شر كة تضامن

655

1052000

05

7106/10/00

7170/10/71

انفراستركشر كريديت جرانتى كمبانى ليمتد  -شركة
مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة نيجيريا

606

1060606

05

7106/10/70

7170/10/12

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة محدودة المسؤلية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -وويلز

657

1065727

05

7106/17/02

7170/10/75

بروبرتى فايندر اى بى هولدينج ليميتد  -شركة خاصه
محدوده

655

1065722

05

7106/17/02

7170/10/75

بروبرتى فايندر اى بى هولدينغ ليميتد  -شركة خاصه
محدوده باالسهم

655

1061700

05

7106/10/06

7170/10/16

الشركة القابضة للصناعات المعدنية  -شركة مساهمة
مصرية

656

1060120

05

7106/15/00

7170/10/06

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة

657

1060716

05

7106/12/10

7170/10/07

بالتوس سبورتس مانجمانت ش.م  -شركة مساهمة

656

تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

1060565

05

7106/12/00

7170/10/06

احمد صبرى محمد زكريا الصياد-التاال لالستثمار
واالستيراد والتصدير  -فرد مصري الجنسيه

656

1066660

05

7106/16/10

7170/10/06

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

650

1062166

05

7106/16/75

7170/10/77

شركه بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد

650

1066662

05

7106/16/76

7170/10/00

شركه اينيموني تكنولوجي ليميتد  -شركه محدوده
االسهم بموجب قانون الشركات وقانون مركز دبي
المالي العالمي

656

1066660

05

7106/01/16

7170/10/00

بنك عودة ش  .م .ل  --شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين لبنان

656

1011660

05

7106/01/01

7170/10/16

عزيز عزت عزيز سجدي  -فردى  -اردنى الجنسية

656

1750627

02

7100/15/05

7170/10/71

دافي بروسيز تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

655

1026660

02

7106/00/16

7170/10/16

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

650

1060605

02

7106/10/70

7170/10/12

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة ذات مسؤلية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -وويلز

650

1066666

02

7106/10/01

7170/10/00

هافيلوك ون انتريورز ذ.م.م  -شركة محدودة المسئولية

655

1060120

02

7106/15/00

7170/10/06

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة

657

1060250

02

7106/12/00

7170/10/00

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

656

1066726

02

7106/12/77

7170/10/06

شركة اعمار العقارية  -شركة مساهمة عامة  -شركة
اماراتية

657

1065611

02

7106/16/70

7170/10/00

كرم طلعات محمد مسلم -المصطفى للمقاوالت العامة -
فرد مصري الجنسيه

656

1062166

02

7106/16/75

7170/10/77

شركه بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد

650

1066651

02

7106/01/16

7170/10/12

غادة محى الدين احمد سالم -نت ورك اند سيستم
سيلوشنس .فردى  -مصرى الجنسية

656

1010116

02

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد(بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1010766

02

7106/00/10

7170/10/06

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

655

1055056

06

7106/17/72

7170/10/00

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

655

1026216

06

7106/16/76

7170/10/07

ايه  . 6كوم انك  -شركة مساهمة امريكيه

655

1060602

06

7106/10/70

7170/10/12

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -وويلز

657

1060622

06

7106/12/05

7170/10/07

شركة ارقام االستثمارية التجارية -شركه ذات مسؤليه
محدوده تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله السعوديه

656

1062656

06

7106/16/10

7170/10/06

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست طبقا لقوانين سويسرا

656

1066650

06

7106/16/01

7170/10/00

شركة سكريبس نتوركس ال ال سى  -شركه ذات
مسئوليه محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكيه

656

1066667

06

7106/01/16

7170/10/00

بنك عودة ش  .م .ل تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
لبنان

656

1010056

06

7106/07/02

7170/10/07

غوغل ال ال سى -.شركة ذات مسئولية محدودة طبقا
لقوانين والية ديالوير

655

1057006

06

7102/07/06

7170/10/06

سالم بيومى سليمان الشيخ وشريكته  -فاستر ترانسبورت
 -شركة تضامن

655

1052050

06

7106/10/00

7170/10/00

وفاء السيد محمد الفقس  -المؤسسة المصرية العربية
المتحدة لتعبئة المواد الغذائية  -فرد مصرى الجنسية

650

1060606

06

7106/10/70

7170/10/12

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة ذات مسؤلية

650

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -وويلز

1062662

06

7106/10/00

7170/10/10

عالء دبور  -عالء زغلول عبد القوى دبور  -فرد
مصرى الجنسية

656

1062655

06

7106/16/10

7170/10/06

فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) -
شركة تأسست طبقا لقوانين سويسرا

656

1062620

06

7106/16/00

7170/10/16

سعد سعد محمد صبح  -المستقبل لتجارة وتوزيع المواد
الغذائية -افراد  -مصرى الجنسية

656

1066660

06

7106/16/70

7170/10/00

اي كيو فولفيلمنت للتخزين في المخازن العامة ذ.م.م -
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
دولة االمارات العربية المتحدة

656

1066506

06

7106/16/70

7170/10/06

شركة الزاجل السريع التجارية  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا ً لقوانين المملكة العربية
السعودية

650

1011162

06

7106/01/71

7170/10/00

شركة سامح عبد العال وشركاه العمال نقل البضائع
الداخلى -سبرنت لنقل البضائع -شركه تضامن

656

1010101

06

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1010060

06

7106/07/10

7170/10/00

ويك ايجيبت للمالحة ش م م  -شركة ساهمة

655

1010702

06

7106/07/07

7170/10/00

طارق فتوح محمود حسن وشركائه  -المجموعة
الكيميائية المتحدة  -شركة توصية بسيطة

655

1010702

06

7106/07/06

7170/10/07

عمر محمد محمد زكي عبد العال  -زكي جروب -
منشأة فردية

655

1010720

06

7106/07/06

7170/10/07

احمد طارق سعد زغلول  -شركة بركات  -شركه
تضامن

655

1060606

01

7106/16/06

7170/10/00

شركة الريادة لضرب األرز وتصنيع الحاصالت
الزراعية ش م م  -شركة مساهمة

655

1010100

01

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1000060

00

7106/10/10

7170/10/72

امانات القابضة ( مساهمة عامة )  -شركة مساهمة عامة
مؤلفة طبقا لقوانين  -االمارات العربية المتحدة

650

1000160

00

7105/10/71

7170/10/70

شركو اوراسكوم للتدريب و التكنولوجيا ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

655

1060667

00

7102/16/02

7170/10/77

ان بي ايه بروبير تيز انك  -شركة مساهمة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك  -الواليات المتحدة
األمريكيه

656

1050606

00

7102/07/00

7170/10/00

جى إن كيه هوسبيتاليتى  -شركة ذات مسئولية محدودة

600

1050610

00

7102/07/07

7170/10/00

جى إن كيه هوسبتالتى  -شركة ذات مسئولية محدودة

606

1055021

00

7106/17/72

7170/10/00

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

655

1020500

00

7106/12/06

7170/10/12

ايفت بشرى فهمى سليمان  -ايكو كلوب  -فرد  -مصرى
الجنسية

650

1020070

00

7106/12/76

7170/10/07

امريكان هارت اسوسياشن  ،انك  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

656

1026201

00

7106/16/76

7170/10/07

ايه  .6كوم  ،انك  -شركة مساهمة امريكيه

655

1061160

00

7106/00/15

7170/10/77

أحمد عبد الله حسن مطاوع  -فرد مصرى الجنسية

656

1060060

00

7106/00/72

7170/10/00

جى ان كيه هوسبيتالتى -شركه ذات مسئوليه محدوده

666

1060566

00

7106/07/17

7170/10/00

ناهد محمود حسين خيري

666

1060606

00

7106/10/70

7170/10/06

اورانج براند سيرفيسز ليمتد  -شركة ذات مسؤلية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -وويلز

650

1062250

00

7106/10/00

7170/10/16

جى -ان -كية هوسبيتاليتى  -شركة ذات مسئولية محدودة

650

1066266

00

7106/10/16

7170/10/10

شركة سكاي دايف ايجيبت  -ش.ذ.م.م  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

656

1066266

00

7106/10/16

7170/10/10

سكاي دايف ايجيبت  -شركة ذات مسئوليه محدوده

656

1060600

00

7106/16/05

7170/10/00

الشركة العربية للمشاريع التعليمية ش م ك  -مقفله -
شركة كويتية

656

1060125

00

7106/15/00

7170/10/06

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة

657

1066721

00

7106/12/77

7170/10/72

عمر احمد حسين احمد عبد اللطيف  -فرد مصري
الجنسيه

655

1066700

00

7106/16/02

7170/10/72

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

656

1066657

00

7106/16/01

7170/10/06

شركة سكريبس نتوركس ال ال سى  -شركه ذات
مسئوليه محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكيه

650

1066766

00

7106/01/10

7170/10/06

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز

656

1066000

00

7106/01/12

7170/10/06

شركة برايت فيوتشر ذات مسوليه محدوده

655

1066007

00

7106/01/16

7170/10/16

أفيرما أواردز ليمتد -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة نيجيريا

656

1011056

00

7106/01/71

7170/10/06

ايه دي كيه ايموشنز انك.

655

1011052

00

7106/01/71

7170/10/06

ايه دي كيه ايموشنز انك.

655

1011665

00

7106/01/01

7170/10/16

عزيز عزت عزيز سجدي  -فردى  -اردنى الجنسية

656

1017765

00

7106/00/06

7170/10/10

شركة سكاي دايف ايجيبت للقفز الحر بالمظالت
والرياضات الجوية  -شركة مساهمه مصرية

656

1017660

00

7106/00/72

7170/10/07

صبري ابو سالمه عبد الظاهر عبد الغني  -فرد -
مصرى الجنسية

655

1056200

07

7106/10/10

7170/10/00

جي اي تي ايجيبت  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1026200

07

7106/16/76

7170/10/07

ايه  .6كوم  ،انك - .شركة مساهمة امريكيه

655

1062167

07

7106/16/75

7170/10/71

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

656

1066551

07

7106/01/01

7170/10/16

شركة اي واي ام جروب هولدينج ليمتد  -شركه قابضه
محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله االمارات
العربيه المتحدة

656

1011017

07

7106/01/71

7170/10/71

احمد يسرى وادهم عفيفى  -ايكونيك  -شركة تضامن

655

1010107

07

7106/01/01

7170/10/77

بتروليم ناشيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة ماليزيه

656

1010766

07

7106/00/10

7170/10/06

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

655

1017067

07

7106/00/71

7170/10/06

ميجو ماني انك  -شركة مؤسسه طبقا لقوانين واليه
ديالوير بالواليات المتحده االمريكيه

650

1010056

07

7106/07/02

7170/10/07

غوغل ال ال سى - .شركة ذات مسئولية محدودة طبقا
لقوانين والية ديالوير

655

1050602

00

7102/07/00

7170/10/00

جى إن كيه هوسبيتاليتى  -شركة ذات مسئولية محدودة

600

1050617

00

7102/07/07

7170/10/00

جى إن كيه هوسبتالتى  -شركة ذات مسئولية محدودة

606

1057057

00

7102/07/02

7170/10/06

شركة نوتيشل للمطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

650

1055517

00

7106/10/10

7170/10/00

حى  -إن  -كية هو سبيتاليتى  -شركة ذات مسئولية
محدودة

667

1052011

00

7106/10/00

7170/10/06

ايليت ميلز الداره المطاعم والكافيهات  -شركة مساهمة

650

1056666

00

7106/10/00

7170/10/71

عبد الغني طاهر عبد الغني حامد فرج  -فرد مصري
الجنسية

655

1026060

00

7106/16/06

7170/10/71

تي ام تي للتجاره المتنوعه والتوزيع  - TITشركة
مساهمة مصرية

656

1026266

00

7106/01/70

7170/10/00

ويليز كيتشن فور فاست فودز اس ايه بى  -شركة
مساهمة مصرية

655

1060066

00

7106/00/72

7170/10/00

جى ان كيه هوسبيتالتى -شركه ذات مسئوليه محدوده

666

1060160

00

7106/10/01

7170/10/06

رويال تي تايوان كو  .ال تي دي  .شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايون

657

1060165

00

7106/10/01

7170/10/06

رويال تي تايوان كو  .ال تي دي  .شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان

657

1062256

00

7106/10/00

7170/10/16

جى  -ان  -كية هوسبيتاليتى A -R-D
 - PLIBMTAOMTAشركة ذات مسئولية محدودة

650

1062666

00

7106/10/00

7170/10/10

عالء دبور  -عالء زغلول عبد القوى دبور  -فرد
مصرى الجنسية

656

1066766

00

7106/10/17

7170/10/72

مطعم الركن الدمشقي  -شركة ذات مسؤلية محدوده

650

1067626

00

7106/15/01

7170/10/16

بريميار للصناعات الغذائية  -شركةمساهمه مصرية

650

1067661

00

7106/15/01

7170/10/16

بريميار للصناعات الغذائية وإدارة المطاعم  -شركه
مساهمه مصريه

650

1067660

00

7106/15/01

7170/10/16

ميندالدارة وتمليك وتجهيز المطاعم السياحيه واالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية -شركة مساهمه مصرية

650

1060662

00

7106/15/76

7170/10/00

شركة مظبيكم لتقديم الوجبات  -شركة ذات مسؤلية
محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة السعودية

656

1065272

00

7106/16/71

7170/10/00

شركة مطعم واحد فالفل  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الكويت

656

1066760

00

7106/16/06

7170/10/06

شركة الخالط العربية للمواد الغذائية -شركة محدودة
تاسست وقائمه طبقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه

650

1066206

00

7106/16/76

7170/10/00

واحد كشرى لبيع الواد الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدودة

655

1066000

00

7106/01/16

7170/10/16

حياة انترناشيونال كوربوريشن -شركة مساهمة تأسست
طبقا لقوانين واليه ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

656

1066670

00

7106/01/00

7170/10/72

احمد خلف الله ابراهيم ريحان وشركائة  -شركة خلفكو
 -شركة توصية بسيطة

656

1010606

00

7106/00/00

7170/10/71

شركة انما الدارة المنشات  -تريفيم  -شركة ذات
مسئولية محدودة

656

1017720

00

7106/00/06

7170/10/00

شوحها متطلبهاش  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1017720

00

7106/00/06

7170/10/00

شوحها متطلبهاش  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1017726

00

7106/00/06

7170/10/00

شوحها متطلبهاش  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1010105

00

7106/07/10

7170/10/07

ال سكاي ليميتد

655

1010002

00

7106/07/17

7170/10/00

الشركة المصرية للمطاعم ( دبل ديز ) شركة ذات
مسئوليه محدوده

655

1010516

00

7106/07/16

7170/10/00

شركة محمد مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكة اسالم
مدحت عبد الفتاح المغربل  -سيالز  -شركة تضامن

655

1010502

00

7106/07/16

7170/10/07

رنا محمد عبد الحميد عطوان  -فرد مصرى الجنسية

655

1062016

00

7106/10/16

7170/10/71

كوافير زكريا  -زكريا عبد المحفوظ البحيرى غانم  -فرد
 -مصرى الجنسية

657

1061200

00

7106/10/77

7170/10/06

كلير فيجن ليزر ليزك العيون  -شركة مساهمة

655

1060772

00

7106/16/16

7170/10/12

مجدي محمد لطفي بديوي و شركاه  -معامل الدكتور
بديوي للتحاليل الطبية
 -شركة توصيه بسيطة

656

1062050

00

7106/16/17

7170/10/00

كايت فارما  -انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

655

1066006

00

7106/01/17

7170/10/00

شركة وي كير للرعاية الصحية ش م م  -شركة مساهمة

655

1011660

00

7106/01/70

7170/10/06

محمد احمد على حزين وشركاه  -مارفيل  -شركة

656

توصية بسيطة

1011660

00

7106/01/01

7170/10/16

شركة ادوية الحكمة  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين عمان  -االردن

656

1017707

00

7106/00/06

7170/10/07

ميديكلينك جروب سيرفيسز (بي تي واي) ال تي دي -
شركة خاصة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة جنوب
افريقيا

656

1017700

00

7106/00/06

7170/10/07

ميديكلينك جروب سيرفيسز (بي تي واي) ال تي دي -
شركة خاصة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة جنوب
افريقيا

656

1010717

00

7106/07/07

7170/10/06

عالء علي عبد الحميد حسين  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1026207

06

7106/16/76

7170/10/07

ايه  . 6كوم انك  -ش مساهمة امريكيه

655

1060126

06

7106/15/00

7170/10/06

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة مصرية

657

1062671

06

7106/16/10

7170/10/12

احمد اسماعيل ابراهيم ابو علي  -فرد مصرى الجنسية

656

1010016

06

7106/07/05

7170/10/06

فياليت تكنولوجي بيه تي ئي.ال تي دي

655

1007077

-5
2

7100/07/01

7170/10/07

محمد لطفى المعصراوى وشريكة  -اليكترونيك هاوس -
شركة توصية بسيطة

660

1067500

-2
6

7106/16/76

7170/10/75

االمين لالستيراد والتصدير  -احمد عبد الناصر عويس
جوده فردي  -مصرى الجنسية

656

1020516

-6
00
05

7106/16/16

7170/10/70

شركه مينيسو اليف ستايل ايجيبت للتجاره  -شركة
مساهمة مصرية

655

1062605

-06
-70
76
76

7106/16/10

7170/10/12

احمد محمد سيد دسوقى وشريكة  -شركة تضامن

650

1010620

-0
-6

7106/00/00

7170/10/00

ريهام نبيل محمد زهران  -المصرية العلمية الجهزة
االطفاء واالمن الصناعى  -فرد مصرية الجنسية

655

06

1010056

71
70

7106/00/10

7170/10/76

وائل مجدى ابراهيم مسعود  -العالمية لصناعة المراتب
والمفروشات  -فرد  -مصرى الجنسية

655

1067076

71
02

7106/16/75

7170/10/06

شركة المينتك مصر لصناعه االخشاب ش م م  -شركة
مساهمة

650

1067000

71
02

7106/16/75

7170/10/06

شركة المينتك مصر لصناعه االخشاب  -شركة مساهمة
مصرية

650

1056066

-6
00
71

7106/10/10

7170/10/06

دروب للتجارة (ميكس اند مور ش م م )  -شركة
مساهمة مصرية

655

1060660

-2
70

7106/15/06

7170/10/00

وائل صالح الدين زكي وشريكيه -المصرية الدولية
لالدوات المنزلية ( رامكو )  -شركة توصية بسيطة
-

655

1060000

70
76

7106/07/70

7170/10/16

شركة االركان لصناعة المالبس والمفروشات
والمنسوجات  -شركة ذات مسئولية محدودة

650

1000116

75
06

7105/16/76

7170/10/70

ندى مدحت محمد عبد المنعم فرج  -الفندر  -فرد -
مصرية الجنسية

607

1060261

-76
01
00

7102/16/10

7170/10/06

السيد حامد محمدعلى شعبان -فود سرفيس النتاج
وتوزيع المواد الغذائية  -فرد -مصرى الجنسية

655

1061726

-76
01
00

7106/00/00

7170/10/12

الفواكه الطازجه مصر  -شركة ذات مسئوليه محدوده

657

1060205

-76
-01
00
07

7106/07/17

7170/10/71

السيد السيد حامد دراهم  -نيو ميرتكس  -فرد مصرى
الجنسية

655

1010066

-6
00

7106/07/05

7170/10/00

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

655

1016010

00
06

7106/07/75

7170/10/06

ووتر اكسبريس (واتكس ) ش ذ م م  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

655

1020206

-00
05
06

7106/16/15

7170/10/00

شركة قنديل لالناره  -شركة تضامن

655

1010121

-0
-05
06
06

7106/07/00

7170/10/00

فاطمة محمد درويش مرسي درويش  -هاف مون
للعطور ومستحضرات التجميل  -فردي  -مصرى
الجنسية

655

1066500

-06
76
06

7106/16/70

7170/10/00

شركة اباريل ذ.م.م

650

1056660

-2
-6
-00
70
06

7106/17/00

7170/10/07

الكترو سمارت لتصنيع وتجميع االجهزة الكهربائيه -
شركه مساهمة مصريه

656

1060566

-70
76
06

7106/10/77

7170/10/77

محمد على قيموز وشركاه  -سيرنيل لتصنيع النسيج
والمالبس الجاهزة  -شركة توصية بسيطة

655

1066670

76
06

7102/16/70

7170/10/71

شركة الشمس للتجاره والتوكيالت  -شركة مساهمة
مصرية

650

1066006

-7
06

7106/17/10

7170/10/76

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشريكتة

650

1066005

-7
06

7106/17/10

7170/10/76

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة  -عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشريكتة

650

1066002

-7
06

7106/17/10

7170/10/76

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

650

1017000

01
06

7106/00/71

7170/10/70

مونجنيز لالغذية والخدمات مونجينى ش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئولية محدودة

655

1017000

01
06

7106/00/70

7170/10/07

جرجس شوقى جرجس بطرس  -فرد مصرى الجنسية

655

1052060

00
06

7106/10/00

7170/10/06

احمد عادل حمدى وهشام المصرى وشريكهما  -اورينت
جروب  -شركة توصية بسيطة

655

1020670

-76
-01
-00
-07
06
06

7106/16/10

7170/10/06

الغزالى جروب للصناعات الغذائية  -عبد الله محمد
الغزالى  -فرد  -مصري الجنسية

655

1060601

-00
-07
06
06

7106/10/10

7170/10/07

شركة براندز بيلدرز جروب للصناعات الغذائية  -شركة
مساهمة

655

1022700

-0
-0
-00
70
06

7106/16/75

7170/10/07

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

656

1016720

-0
-6
06

7106/07/75

7170/10/00

شركة ميدلينك لالستثمار والتوكيالت التجارية  -شركه
مساهمه

655

1060100

06
02

7106/10/76

7170/10/72

جولدن اف سى جروب الرياضية
 - DULRBشركة مساهمة

DLOGOR F

656

1066526

06
02

7106/16/76

7170/10/00

محمد اشرف الطنانى وشريكتة -ليفينج ان انتريورز -
ش توصية بسيطة

655

1061667

-6
-06
06
07

7106/00/70

7170/10/06

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

650

1065620

-6
-06
06

7106/16/76

7170/10/00

معتز عصام عبد العزيز عبد المنعم  -موفيكو  -فردى -
مصرى الجنسية

655

07

1010600

-6
-06
06
07

7106/00/12

7170/10/71

الشركة المصرية لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

656

1020500

-76
06
06

7106/16/16

7170/10/06

عبد الرحمن محمد السيد ابراهيم ابو حجر  -ايجيبت
هيلثى فود ايليت  -فرد مصرى الجنسيه

655

1025005

-00
06
06

7106/16/01

7170/10/77

حاتم فتح الله محمد حسن عالم  -أزاهير لتوريد خضار
وفاكهه  -فرد مصري الجنسيه

655

1061601

-76
06
00

7106/10/70

7170/10/16

شركة خاطر العالميه للتجاره  - UMTشركة توصيه
بسيطه

650

1060100

-06
00
06

7106/10/01

7170/10/06

دى أس أل أر كوميونيتى  -شركة ذات مسئولية محدودة

655

1066211

-06
-00
07
00

7106/10/16

7170/10/16

شركة خدمات التحاليل المتخصصه-فارما جين -شركة
مساهمه مصرية

656

1010662

-00
06
00

7106/07/01

7170/10/00

شركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى TARIMA
 - FURMTشركة ذات مسئوليه محدودة

655

1010666

-00
06
00

7106/07/01

7170/10/00

شركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى TARIMA
 - FURMTشركة ذات مسئوليه محدودة

655

1010666

-00
06
00

7106/07/01

7170/10/00

شركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى TARIMA
 - FURMTشركة ذات مسئوليه محدودة

655

1010155

-00

7106/07/00

7170/10/00

تنميه فروت لالستثمار الزراعي TARIMA FURMT

655

 -شركة ذات مسئولية محدودة

06
00

1016000

-5
00
06

7106/07/70

7170/10/00

عماد مكرم حبيب وشريكة  -الشايب لالستيراد
والتصدير  -شركة توصية بسيطة

655

1067005

-5
06

7106/16/75

7170/10/00

احمد سعيد محمد عثمان  -مؤسسة اليوفيجين لالنظمة
االلومنيوم الحديثة  -فرد مصرى الجنسية

655

1067100

-2
06

7106/07/16

7170/10/06

شركة طنطا موتورز ش م م  -شركة مساهمة مصرية

651

1061170

05
02

7106/10/00

7170/10/06

المستقبل للتنميه العمرانيه  -شركة مساهمه مصرية

655

1061176

05
02

7106/10/00

7170/10/06

المستقبل للتنميه العمرانيه  -شركة مساهمه مصرية

655

1026660

02
07

7106/00/16

7170/10/00

ابراهيم سعد ابراهيم ابو بكر حسنين  -فرد -مصرى
الجنسية

655

1065706

02
00

7106/16/15

7170/10/00

اوليف الند للتنمية الزراعية  -شركة مساهمه

656

1067166

-2
-00
-07
76
02

7106/07/16

7170/10/70

جوانجدونج اوبو موبايل تيليكو ميونيكيشن كورب .ال
تى دى.

655

1066650

-0
-2
6

7106/10/75

7170/10/72

رشاد رائد محمد رشاد مرتجى  -مرتجى لالستيراد -
فرد مصرى الجنسية

656

1065661

-6
06
07

7106/16/76

7170/10/00

دكتور حاال  -شركة ذات مسئوليه محدوده

655

1021566

01
-

7106/16/16

7170/10/00

عصام غبريال عبده غبريال  -وادى النيل للصناعات
الغذائية بطل الوادى  -منشأة فردية مؤلفة وقائمة وفقا

656

لقوانين جمهورية مصر العربية

06

1066606

01
06

7106/16/76

7170/10/10

شركة سويت جم للبان والحلويات الجافة(-سعيد زكريا
السيد عطية ماضى)  -فرد مصري الجنسيه

650

1060176

00
06

7106/00/70

7170/10/00

صالح محمد شحته السيد حسن  -العطار لتعبئة وتوريد
المواد الغذائية  -فرد مصرى الجنسية

655

1062726

00
07

7106/16/76

7170/10/77

لشركة شنزهن ترانسشان المحدودة للتكنولجيا

656

1022025

-6
07

7106/16/01

7170/10/00

شركة دى سكويرز ش ذ م م  -شركة ذات مسئوليه
محدودة

655

1062726

-6
07

7106/16/76

7170/10/71

لشركة شنزهن ترانسشان المحدودة للتكنولجيا

656

1060756

-6
00

7106/12/10

7170/10/00

فايزر انك  -شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية
ديالوير

656

1011602

-5
-2
00
07

7106/01/70

7170/10/00

شركة طنطا موتورز  -شركة مساهمة مصرية

657

1066127

-2
00

7106/01/10

7170/10/00

ال جى اليكترونيكس انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية كوريا

655

1011650

-2
00

7106/01/70

7170/10/00

شركة طنطا موتورز ش م م  -شركة مساهمة مصرية

656

1025777

-2
-6
00

7106/16/15

7170/10/72

وليد البدري احمد محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

655

