جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التجديد
تاريخ التجديد
0004/05/01

رقم الطلب
0408010

الفئة
5

تاريخ االيداع
4000/08/00

0408014

41

4000/08/00

0408010

10

4000/08/00

0408011

5

4000/08/00

0408015

41

4000/08/00

0414108

0

0004/00/08

اسم مالك العالمة
جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو كيه ) اي بي ليمتد -
شركة متحدة
جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو كيه ) اي بي ليمتد -
شركة متحدة
جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو كيه ) اي بي ليمتد -
شركة متحدة
جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو كيه ) اي بي ليمتد -
شركة متحدة
جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير (يو كيه ) اي بي ليمتد -
شركة متحدة
ان ميوزك براندز ،انك  -شركة مساهمة

0004/05/01

0410000

44

0004/05/00

يونيليفر بى ال سى شركه بريطانيه محدوده المسؤليه عامة

0004/05/01

0008011

10

0000/00/45

محمد على وشركاه قزازكوللماكوالت  -شركة توصية بسيطة

0004/05/01

0010480

0

0040/00/01

شركة اإلخوة سامح صبرى وشريكه  -شركة تضامن

0004/05/01

0050080

05

0044/01/48

ايهاب حسين ابراهيم حسن  -فيجن  -فرد -

0004/05/01

0010500

00

0044/05/00

0014010

0

0044/01/00

0014011

05

0044/01/00

0014011

05

0044/01/00

0010140

00

0044/00/40

0010400

14

0044/00/01

شركة كراون لصناعة وتجارة المواد الغذ ائية  -شركة مساهمة
مصرية
شريف محمد محمد الصعيدى  -الصعيدى للتجارة والتوريدات -
مصرى الجنسية  -منشاة فردية
شريف محمد محمد الصعيدى  -الصعيدى للتجارة والتوريدات -
مصرى الجنسية  -منشاة فردية
شريف محمد محمد الصعيدى  -الصعيدى للتجارة والتوريدات -
مصرى الجنسية  -منشاة فردية
شركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
طبقا للقانون رقم  8لسنة  00والئحته لالستثمار
هشام حمدى فتحى حامد احمد  -فرد  -مصرى الجنسية

0004/05/01

0004/05/01

0000500

5

0040/00/00

تامر فتحي عبد العزيز بسيوني  -فرد  -مصري

0004/05/01

0000541

00

0040/01/44

0000540

00

0040/01/44

0001050

00

0040/01/00

0001050

00

0040/01/00

0001014

10

0040/01/00

0000011

14

4004/04/00

الشركة الوطنية للطحن والصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة الوطنية للطحن والصناعات الغذائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد
العزيز وشركائهما (بن اليمنى)
شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد
العزيز وشركائهما (بن اليمنى)
شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز  -ومجدى عبدالمعبود عبد
العزيز وشركائهما( بن اليمنى ) -شركة تضامن .
الجامعة االمريكية بالقاهرة معهد ثقافي تعليمي

0004/05/01

0004/05/05

0400000

14

0004/04/04

سيالدور انترناشيونال ليمتد شركه محدوده

0004/05/05

0400000

08

0004/04/00

0410000

00

0004/00/40

0410000

40

0004/00/08

البوينتيك انترناشيوبال -شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية واشنطن  -بالواليات المتحد االمريكية.
فاليوال تى دى -شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
فنلندا .
اوليمبك الكتريك جروب لالستثمارات المالية شركة مساهمة

0004/05/05

0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01

0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01

0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01

0004/05/05
0004/05/05

مصرية
اوليمبك الكتريك جروب لالستثمارات المالية شركة مساهمة
مصرية
ناتشي  -فوجيكوش كورب (ش .محدودة).المسولية

0004/05/05

0410801

40

0004/00/40

ناتشي  -فوجيكوش كورب (ش .محدودة).المسولية

0004/05/05

0410008

5

0004/01/40

شهاب كيميباك  -اشرف يوسف شهاب

0004/05/05

0410080

00

0004/01/44

دانيال عزمى شحاتة وشريكة شركة بستان البن شركة تضامن

0004/05/05

0050405

00

0044/01/40

0010505

05

0044/05/00

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -شركة فردية تأسست
وقائمةطبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية محدودة

0004/05/05

0010501

01

0044/05/00

0010500

14

0044/05/00

0010508

05

0044/05/00

0010500

01

0044/05/00

0010540

14

0044/05/00

0010108

0

0040/04/45

0010100

0

0040/04/45

0000000

0

0040/00/40

0000008

0

0040/00/40

0000080

00

4004/05/01

الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية محدودة
انشأت بمرسوم ملكي طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية محدودة
انشأت بمرسوم ملكي طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية محدودة
انشأت بمرسوم ملكي طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية محدودة
انشأت بمرسوم ملكي طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة ذات مسئولية محدودة
انشأت بمرسوم ملكي طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
المنشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات --عماد
يعقوب عوض الله
المنشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات عماد
يعقوب عوض الله -فرد
منشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات عماد
يعقوب عوض الله  -فردي
منشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات  --عماد
يعقوب عوض الله  -مصرى الجنسية  --منشأة فردية
انتركونتينيننتال جريت براندز ال ال سي

0004/05/01

0000081

00

4004/05/01

انتركونتينينتال جريت براندز ال ال سى

0004/05/01

0084080

41

4004/40/41

فوصيل جروب  ،انك

0004/05/01

0410100

05

0004/01/40

جريندين اس اية ش م برازيلية_

0004/05/01

0051040

0

0040/40/08

0050010

00

0044/05/40

0050011

40

0044/05/00

0050880

00

0044/05/01

0010080

00

0044/05/00

0010084

00

0044/05/00

0010080

01

0044/05/00

0014401

00

0044/01/00

0080100

5

4004/00/00

شركة هيللينيكا اس ايه  -شركة محدودة باألسهم تأسست وقائمة
طبقا لقوانين اليونان
بيلليكونى & سى  .اس بى  .أيه  -شركة مساهمة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين ايطاليا
صاندرام  --كاليتون ليمتد  -شركة محدودة المسئولية تأسست
وقائمة طبقا لقوانين الهند
بيتزا هت انترناشيونال ال ال سى  --شركة محدودة المسؤليه
تاسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
شركة محمد حسن شفيق السعداوى وشركاة  -إى تى - TE -
شركة تضامن
شركة محمد حسن شفيق السعداوى وشركاة  -إى تى - TE
شركة تضامن
شركة محمد حسن شفيق السعداوى وشركاة  -إى تى TE -
شركة تضامن
جيلى بيلى كاندى كومبانى  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية كاليفورنيا  -الواليات المتحدة االمريكية
باير انتيليكتوال بروبرتى ج م ب ه  .شركة محدودة المسئولية

0004/05/01

0410080

41

0004/00/08

0410805

0

0004/00/40

0004/05/05

0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05

0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/00

0404110

00

4001/01/00

مؤلفة طبقا لقوانين المانيا
نونج شيم كو ليمتد ش محدوده المسؤليه

0004/05/00

0404110

00

4001/01/00

نونج شيم كو ليمتد ش محدوده المسؤليه

0004/05/00

0005400

0

0000/08/01

0015801

4

0044/40/40

فاركوأي  /بي  ,انك  -شركة متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين
واليه ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
الشركة الدولية للثلج الجاف  -ديفكو  - 0شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0018588

5

0044/40/41

0018580

5

0044/40/41

0018500

5

0044/40/41

0018504

5

0044/40/41

0018500

5

0044/40/41

0000000

0

0040/00/40

0415508

00

0004/00/44

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات  -ش م م -شركة
مساهمة مصرية
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات  -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
منشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات عماد
يعقوب عوض الله  -فردي مصرى الجنسية
شركة صافوال سايم مصر ش م م شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0415800

00

0004/00/01

شركة صافوال سايم مصر ش م م شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0415800

41

0004/00/01

شركة صافوال سايم مصر  -ش م م شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0415810

00

0004/00/01

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

0004/05/40

0411001

05

0004/40/00

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

0004/05/40

0411000

05

0004/40/00

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

0004/05/40

0411008

00

0004/40/00

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

0004/05/40

0411000

04

0004/40/00

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

0004/05/40

0411040

00

0004/40/00

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

0004/05/40

0411044

41

0004/40/00

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

0004/05/40

0411801

0

0004/44/00

0411800

0

0004/44/00

0051110

10

0040/40/40

0051110

10

0040/40/40

0051001

0

0044/04/48

0010100

0

0044/00/01

0010000

10

0044/00/40

لياونينج ميك جروب كو ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين الصين
لياونينج ميك جروب كو ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين الصين
كومبانى دى بى إم آر ليمتد ( المجموعة الجنوبية )  -شركة
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
كومبانى دى بى إم آر ليمتد ( المجموعة الجنوبية )  -شركة
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
إكسايد تكنولوجيز  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة جيوني كوميونيكيشن ايكويبمنت كو .ال تي دي  -شينزين
 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانينجمهورية الصين
يونايتد لالستثمار السياحي  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0015000

4

0044/40/00

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

0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00

0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40

0004/05/40
0004/05/40

0004/05/40

0015001

0

0044/40/00

0015005

0

0044/40/00

0015005

0

0044/40/00

0015001

1

0044/40/00

0015000

5

0044/40/00

0015008

1

0044/40/00

0015000

0

0044/40/00

0015000

8

0044/40/00

0015004

40

0044/40/00

0015000

44

0044/40/00

0015000

41

0044/40/00

0015001

40

0044/40/00

0015005

48

0044/40/00

0015001

04

0044/40/00

0015000

00

0044/40/00

0015000

05

0044/40/00

0015010

08

0044/40/00

0015014

00

0044/40/00

0015010

05

0044/40/00

0015010

01

0044/40/00

0015011

00

0044/40/00

0015015

10

0044/40/00

0015011

10

0044/40/00

0410505

00

0004/05/40

0410500

00

0004/05/40

0410500

00

0004/05/40

0410110

00

0004/05/45

0410110

05

0004/05/45

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةحلوانى صابر صالح صابر عثمان عمر وشركاه  -توصية
بسيطة
حلواني صابر صالح صابر عثمان عمر وشركاه  /شركه
توصيه بسيطه
حلواني صابر (صالح صابر عثمان عمر وشريكه) توصيه
بسيطه
جابر محمد موسى مصنع الوالء للصناعات الغذائية
والشيكوالتة
محمد كامل السيد السقلى صاحب مصنع بدر للمالبس والتريكو

0004/05/44

0410110

05

0004/05/45

محمد كامل السيد السلفى  /فرديه مصنع بدر للمالبس والتريكو

0004/05/44

0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/44
0004/05/44
0004/05/44
0004/05/44

0410000

0

0004/05/40

الجميل للتجارة  -محمود جميل وأوالد

0004/05/44

0410004

00

0004/05/40

حلواني صابر ( صالح صابرعثمان وشركاه ) توصية بسيطة

0004/05/44

0410000

10

0004/05/40

0041014

05

0008/05/00

0050150

0

0044/00/04

0014410

8

0044/01/00

حلوانى صابر (صالح صابر عثمان عمر وشركاة )شركة
توصية بسيطة
شركة الحمصى وطباخة التجارية والصناعية  -شركة ذات
مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين الجمهورية العربية
السورية
اقبال صالح محمد البدري بزالو -فورتي جروب  -فرد -
مصرى الجنسية
لورد للتجارة والصناعة -ش.م.م شركة مساهمة مصرية

0004/05/44

0001108

05

0040/05/00

0001104

10

0040/05/08

شركة ابراهيم نصار وشريكه لالستيراد والتصدير  -شركة
توصية بسيطة
شركة كايرو جاز كلوب  -شركة ذات مسئولية محدودة

0004/05/44

0001140

0

4014/08/00

تمارا لصناعة مستحضرات التجميل -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0001100

0

4014/08/00

تمارا لصناعة مستحضرات التجميل -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0011000

01

4010/40/00

واي .ك .ك كوربوريشن

0004/05/40

0084008

4

4004/40/08

تشرش اند داوين كو .انك شركة مساهمه

0004/05/40

0410100

0

0004/05/01

0410514

8

0004/05/40

فناي اليكتريك كومباني ليمتد  -شركة مساهمةمولفة وقائمة طبقا
لقوانين اليابان
لورد للتجارة والصناعة ش  .م  .م

0004/05/40
0004/05/40

0410550

44

0004/05/40

مارتن بروفيشينال ايه  /اس شركة محدودة دانماركية

0004/05/40

0410500

00

0004/01/00

سافينسيا أس ايه  -شركة فرنسية مساهمة

0004/05/40

0410508

00

0004/01/00

سافينسيا أس ايه  -شركة فرنسية مساهمة

0004/05/40

0410500

5

0004/01/00

0415001

04

0004/00/08

0415810

0

0004/00/05

0415811

00

0004/00/05

زويتس سيرفيسيز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
تالفت بموجب قوانين ديالوير
تشرش اند دوايت كو ،.انك  -مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير
شل براندس انترناشيونال ايه جى  -شركة بريطانية محدودة
المسئولية
شل براندس انترناشيونال اية جى

0004/05/40

0004/05/40

0415815

10

0004/00/05

شل براندس انترناشيونال اية جى

0004/05/40

0415818

1

0004/00/05

0415810

00

0004/00/05

0410101

14

0004/44/05

شل براندز انترناشيونال ايه جى  -شركةمحدودةباالسهم مؤلفة
وقائمة وفقا لقوانين سويسرا
شل براندز انترناشيونال ايه جى  -شركةمحدودةباالسهم مؤلفة
وقائمة وفقا لقوانين سويسرا
بادى امريكاس انك

0004/05/40

0004/05/40

0410101

14

0004/44/05

بادى امريكاس انك

0004/05/40

0001088

14

0008/40/41

0000115

01

0000/00/40

سيليمياب سيستمز أيه بى  -شركة محدودة المسئولية تأسست
وقائمة طبقا لقوانين السويد
شركة النساجون الشرقيون ش م م  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40
0004/05/40

0000154

00

0000/00/40

شركة النساجون الشرقيون ش م م  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0004/05/44

0004/05/44
0004/05/44
0004/05/44

0004/05/40
0004/05/40

0004/05/40

00
05

0044/00/00

0050010

1

0044/05/00

0010008

0

0044/05/40

0010851

-0
-0
44
-00
00
00
0

0044/01/04

مجموعة فيصل الرشيد وشركاة للتجارة العامة والمقاوالت
(فيصل أحمد الرشيد وشركاه) -ش ذات مسئولية محدودة
بيلليكونى & سى  .اس  .بى  .أيه  -شركة مساهمة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا
شركة رشاد عبد المقصود محمد يوسف النقيب وشركاه  -شركة
صن للتجميل  -شركة توصية بسيطة
شركة عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله وشركاه (طيبة رنين
للتجارةوالصناعة )  -شركة تضامن

0044/01/04

شركة عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله وشركاه (طيبة رنين
للتجارة والصناعة )  -شركة تضامن

0004/05/40

0044/01/04

0010800

15

0044/00/41

0010048

10

0044/00/04

0011008

05

0044/08/08

0011000

10

0044/08/08

0011000

15

0044/08/08

0011804

01

0044/00/40

عادل جمال الدين السيد سالم  -فيوال أرت كوزماتك  -مصرى
الجنسية  --منشأة فردية
مدحت مسعد عراقى  --ايديا للملكية الفكرية  --مصرى الجنسية
 -منشأة فرديةسوسيته دي هوتيلز ميرديان  -شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة
طبقا لقوانين فرنسا
سوسيته دي هوتيلز ميرديان  -شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة
طبقا لقوانين فرنسا
سوسيته دي هوتيلز ميرديان  -شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة
طبقا لقوانين فرنسا
سوسيته دي هوتيلز ميرديان  -شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة
طبقا لقوانين فرنسا
وائل ابراهيم محمد منصور  -فرد  -مصرى الجنسية

0004/05/40

0004841

00

0040/00/01

0004804

00

0040/00/01

0000501

05

0040/00/00

الشركة الوطنية للطحن والصناعات الغذائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة الوطنية للطحن والصناعات الغذائية  -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
صواري فنشرز للحضانات  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0000500

01

0040/00/00

صواري فنشرز للحضانات  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0000508

14

0040/00/00

صواري فنشرز للحضانات  -ش م م -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40

0000800

0

0040/00/00

اللباد لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

0004/05/40

0000800

0

0040/00/00

اللباد لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

0004/05/40

0001000

10

0040/01/00

0001000

0

0040/01/00

شركة عيد بيومي وشركاه  -فطاطري المهندسين الدقي  -شركة
تضامن
نادية زكي فرج سيد احمد  -فرد  -مصري الجنسية

0004/05/40

0001081

05

0040/01/00

0004001

01

4010/01/01

0000014

5

4010/01/08

اللباد لالستيراد والتصدير  -حاتم عبد الستار عبد الله
البسطويسى  -فرد  -مصرى الجنسية
فيليب موريس براندس اس ايه ار ال  -شركة محدودة
المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين سويسرا
باير كونسيومر كير ا ج

0000085

01

4010/01/08

0058080

0

4084/00/00

فيليب موريس برودكتس _ ش .م .سويسريه _ ش ليجيبت
ومايرز للتبغ  ,ش متحده
جالكسو جروب ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة

0004/05/48

0050001

0

4084/00/01

بربيرى ليمتد

0004/05/48

0050008

0010851

0014840

0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40

0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40

0004/05/40
0004/05/40
0004/05/48
0004/05/48
0004/05/48

0050111

05

4084/08/00

ليفى شتراوس انركو

0004/05/48

0080081

05

4004/00/00

0080010

05

4004/00/44

ريبوك انترناشيونال ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
طبقا لقوانين انجلترا
ليفي شتراس اندكو متحدة

0004/05/48
0004/05/48

0080000

05

4004/00/44

ليفر شتراوس اند كو ش.متحدة

0004/05/48

0400000

05

4001/01/40

فياكوم انترناشيونال انك

0004/05/48

0400001

0

0000/05/40

اوباجي كوزميسيوتيكالز ال.ال.سي  -ذات مسئولية محدودة

0004/05/48

0008105

40

0000/40/05

بيرترام ال ال سي

0004/05/48

0050500

1

0040/44/04

0051005

0

0044/04/48

ياسر سمير على على على السنيتي  -التيسير لتجارة االدوات
المعمارية  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
إكسايد تكنولوجيز  -شركة مساهمة امريكية

0004/05/48
0004/05/48

0050084

05

0044/00/40

البارجاتاس اس .ايه  -شركة مساهمة برازيلية

0004/05/48

0050081

05

0044/00/40

البارجاتاس اس .ايه  -شركة مساهمة برازيلية

0004/05/48

0010040

0

0044/05/08

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/48

0010005

11

0044/05/45

د /اسماعيل احمد شفيق على  -فرد  -مصرى الجنسية

0004/05/48

0010000

0

0044/05/40

0014000

05

0044/01/40

0014001

00

0044/01/40

0014005

0

0044/40/01

0014008

00

0044/01/40

0014518

4

0044/01/41

شركة رشاد عبد المقصود محمد يوسف النقيب وشركاه  -شركة
صن للتجميل  -شركة توصية بسيطة
كاتربيلر انك  -شركة امريكية متحدة تالفت بموجب قوانين
ديالوير
كاتربيلر انك  -شركة امريكية متحدة تألفت بموجب قوانين
ديالوير
كاتربيلر انك  -شركةامريكيه متحدة تالفت بموجب قوانين
ديالوير
كاتربيلر انك  -شركة امريكية متحدة تألفت بموجب قوانين
ديالوير
دافى بروسيز تكنولوجى ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

0004/05/48

0004/05/48

0014510

00

0044/01/41

دافى بروسيز تكنولوجى ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

0004/05/48

0014500

10

0044/01/41

دافي بروسيز تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

0004/05/48

0018005

05

0044/40/00

0051400

5

4000/08/44

مصطفى محمد محمود ابراهيم  -المؤسسة العربية لالستيراد
والتصدير  -فردى  -مصرى
فايزر برودكتس انك  -شركة مساهمة

0004/05/48

0401001

00

0000/00/00

0410500

4

0004/40/40

0414104

04

0004/00/08

0000810

00

0000/40/40

0010801

4

0040/01/00

0010805

1

0040/01/00

شريف حسن عبد الخالق وشركاه  -مصانع الحلوى والمواد
الغذائية ( سويفاكس ) شركة توصية بسيطة
كاوكابوشيكى كايشا (كاوكوربوريشن)  -شركة مساهمة يابانية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان
شركة جوروك تورتيزم فى ماد سيليك أنونيم سيركيتى شركه
مساهمه تركية
اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية نيوجيرسى
لينكولن جلوبال  ،انك  -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحده االمريكيه
لينكولن جلوبال  ،انك  -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا

0004/05/48
0004/05/48
0004/05/48
0004/05/48

0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40
0004/05/40

لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحده االمريكيه
لينكولن جلوبال  ،انك  -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحده االمريكيه
شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/40

0051000

0

0044/00/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/40

0050000

0

0044/00/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/40

0050001

0

0044/00/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/40

0050804

0

0044/00/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/40

0050800

0

0044/00/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/40

0058000

5

0044/00/00

0010181

0

0044/08/00

كوباد ايجيبت للتجارة والصناعات الدوائية ( كوباد فارما ) ش .
م  .م  -شركة مساهمة مصرية
فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/40
0004/05/40

0010181

04

0044/08/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة

0004/05/40

0010180

00

0044/08/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة يابانية

0004/05/40

0010188

00

0044/08/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة يابانية

0004/05/40

0010180

00

0044/08/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة يابانية

0004/05/40

0050004

40

4000/01/05

كيس ال ال سي  -شركة محدودة المسؤلية

0004/05/00

0010085

0

4080/05/01

أن جى كى اينسيو ليتورز _ ليمتد _ شركة مساهمة مؤلفة

0004/05/00

0010080

40

4080/01/05

ان جى كى اينسيو رز ليمتد  -شركة مساهمة

0004/05/00

0004500

4

4088/00/04

0400080

04

4000/08/01

0400081

8

4000/08/01

0410000

00

0004/05/40

0410488

10

0004/01/01

0415041

05

0004/00/01

0415045

05

0004/00/01

0410011

01

0004/44/48

0410501

00

0001/00/45

0410500

0

0001/00/45

0410501

0

0001/00/45

0000404

05

0000/01/05

0000408

0

0000/44/40

كرايتريون كاتاليستس اند تكنولوجيز ال بي  -شركة محدودة
طبقا لقوانين امريكا
شركة فيلد بوبيت بى فى ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا
لقوانين هولندا
شركة فيلد بوبيت بى فى ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا
لقوانين هولندا
حلواني صابر صالح صابر عثمان عمر وشركاه  /شركه
توصيه بسيطه
تى ام بى ورلد وايد انك  -شركة مساهمة امريكية مؤلفة وقائمة
طبقالقوانين والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية .
كايزين انيستيتوت ال تى دى شركة مساهمة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين سويسرا
كايزين انيستيتوت ال تى دى -شركة مساهمة تاسست وقائمة
طبقالقوانين سويسرا .
خليل وردة  -شركة مساهمة لبنانية تأسست وقائمة طبقا لقوانين
لبنان
شركة النيل للزيوت والمنظفات ش ت م م شركة تابعة مساهمة
مصرية
شركة النيل للزيوت والمنظفات ش ت م م شركة تابعة مساهمة
مصرية
تى ان ايه استراليا بتى ليمتد  -شركة محدودة المسئولية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين استراليا
جورو دينيم ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية تألفت في
كاليفورنيا
ديل انك  ،شركة متحدة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

0004/05/00

0010801

0

0040/01/00

0051000

0

0044/00/00

0004/05/40

0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00

0004/05/00

0040800

01

0008/00/01

0010100

41

0044/00/44

0010100

41

0044/00/44

0011000

00

0044/44/00

بنك االسكندريه ( ش م م ) شركة مساهمه مصريه طبقا الحكام
القانون  450لسنة  4084االستثمار
تشيكوس براندس انفيستمنتز  ,انك  -شركة متحدة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين فلوريدا
تشيكوس براندس انفيستمنتز  ,انك  -شركة متحدة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين فلوريدا
شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/00

0011000

00

0044/44/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/00

0011000

00

0044/44/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/00

0010188

0

0044/44/04

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/00

0018040

0

0044/40/00

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

0004/05/00

0000488

00

0040/00/40

0000480

00

0040/00/40

0000400

00

0040/00/40

0000001

00

0040/01/00

0000005

00

0040/01/00

0000001

00

0040/01/00

0000148

00

0040/01/00

مصطفى على مصطفى على غنيم  -مصنع السالم للجالش
اآللي  -فرد  -تاجر  -مصري الجنسية -
مصطفى على مصطفى على غنيم  -مصنع السالم للجالش
اآللي  -تاجر  -مصري الجنسية  -فردي
مصطفى على مصطفى على غنيم  -مصنع السالم للجالش
اآللي  -فرد  -تاجر  -مصري الجنسية -
مصطفى على مصطفى على غنيم  -مصنع السالم للجالش
اآللي  -فرد  -تاجر  -مصري الجنسية -
مصطفى على مصطفى على غنيم  -مصنع السالم للجالش
اآللي  -فرد  -تاجر  -مصري الجنسية -
مصطفى على مصطفى على غنيم  -مصنع السالم للجالش
اآللي  -فرد  -تاجر  -مصري الجنسية -
حلواني خالد وشريكة  -خالد محمد خالد والي  -شركة تضامن

0004/05/00

0004/05/00

0000140

00

0040/01/00

حلواني خالد وشريكة  -خالد محمد خالد والي  -شركة تضامن

0004/05/00

0080011

40

4004/01/40

اف سى ايه يو اس ال ال سى

0004/05/00

0080015

40

4004/01/40

اف سى ايه يو اس ال ال سى

0004/05/00

0080011

40

4004/01/40

اف سى ايه يو اس ال ال سى

0004/05/00

0401008

0

4000/08/41

ايتون كوربوريشن شركة منظمة حسب قوانين والية أوهايو

0004/05/00

0410800

00

0004/05/00

0410804

00

0004/05/00

0418000

5

0001/08/08

حلواني صابر (صالح صابر عثمان عمر وشركاه) شركة
توصية بسيطة مصرية
حلوانى صابر ش توصيه بسيطه [[ صالح صابر عثمان
عمرووشركاه ]]
ميرك كي جي ايه ايه شركة تضامن وفقا لقوانين المانيا

0004/05/00

0004/05/00

0418001

5

0001/08/08

ميرك كي جي ايه ايه شركة تضامن وفقا لقوانين المانيا

0004/05/00

0418000

40

0001/08/08

ميرك كى جى أيه أيه شركة تضامن تألفت وفقا ً لقوانين الماني

0004/05/00

0050040

40

4084/00/01

سورنسن ريسيرش كو  ,انك  -شركة متحدة

0004/05/01

0080015

05

4000/00/00

شركة بوب  04للمالبس الجاهزة

0004/05/01

0440154

41

4008/08/04

يونايتد ستيس بولو اسوسيشن  -شركة مساهمة أمريكية

0004/05/01

0400000

00

0004/04/00

مونديليز يوروب جى ام بى اتش  -شركة محدودة المسئولية

0004/05/01

0004/05/00
0004/05/00

0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00

0004/05/00

0410885

00

0004/05/01

0410080

41

0004/05/00

0410000

41

0004/01/40

0411008

00

0004/08/44

ريد بول جى ام بى اتش  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقالقوانين النمسا.
هولمارك كاردز انكور بوريتيد شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين والية ميسورى
هولمارك كاردز  .انكور بوريتيد  .شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ميسورى
مونراش بيفيريدجز باريس

0450050

04

0000/05/01

0450051

00

0000/05/01

0450055

04

0000/05/01

0450051

00

0000/05/01

0450050

0

0000/05/01

0450058

00

0000/05/01

0488051

00

0001/01/44

0040040

0

0008/05/04

0040040

0

0008/05/04

0040041

4

0008/05/04

0040045

1

0008/05/04

0040041

0

0008/05/04

0040040

0

0008/05/04

0010111

05

0044/05/40

0014504

4

0044/01/41

الشركة العربية لالستيراد والتصدير (مصر ) شركة مساهمة
مصرية
الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر ) شركة مساهمة
مصرية
الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر ) شركة مساهمة
مصرية
الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر ) شركة مساهمة
مصرية
الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر ) شركة مساهمة
مصرية
الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر ) شركة مساهمة
مصرية
ستاربكس كوربوريشن(وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى
كمبنى ) شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفقا لقوانين والية
واشنطن
لينكولن جلوبال إنك _ شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا  --الواليات المتحدة االمريكية
لينكولن جلوبال إنك _ شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا  --الواليات المتحدة االمريكية
لينكولن جلوبال  -إنك _ شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية كاليفورنيا  -الواليات المتحدة االمريكية
لينكولن جلوبال إنك _ شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا  --الواليات المتحدة االمريكية
لينكولن جلوبال إنك  --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا  --الواليات المتحدة االمريكية
لينكولن جلوبال إنك _ شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية كاليفورنيا  --الواليات المتحدة االمريكية
اومنيكوم انترناشونال هولدينجز  -انك  -شركة مساهمة مؤلفة
طبقا لقوانين كاليفورنيا
دافي بروسيز تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

0004/05/01

0014500

00

0044/01/41

دافي بروسيز تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

0004/05/01

0014000

00
05
0

0044/01/00

بكين تريمف فيرنتشر كومباني ال تي دي  -شركة ذات مسئولية
محدودة

0004/05/01

0044/08/04

0010110

44

0044/44/00

0000008

4

4000/00/04

شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  --شركة مساهمة
مصرية
شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  --شركة مساهمة
مصرية
نيفين فكري توفيق و شريكتها شركة توصية بسيطة

0004/05/01

0004/05/05

0411001

1

0004/00/44

شركة ايزو سيراتور اس بى ايه /شركة ايطاليه مساهمة

0004/05/05

0411000

1

0004/00/44

شركة ايزو سيراتور اس بي اية  -شركة مساهمة ايطالية

0004/05/05

0411000

1

0004/00/44

شركة ايزو سيراتور اس بى ايه شركة مساهمة ايطالية

0004/05/05

0411000

00

0004/40/45

الشركة العالمية للتوكيالت التجارية ش .م .م

0004/05/05

0010000

0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01

0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01

0004/05/01

0411000

00

0004/40/45

الشركة العالمية للتوكيالت التجارية ش .م .م

0004/05/05

0411001

00

0004/40/45

الشركة العالمية للتوكيالت التجارية ش .م .م

0004/05/05

0411001

00

0004/44/05

شركة الخطاب للمطاحن ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية .

0004/05/05

0410510

00

0004/44/08

الشركة العالمية للتوكيالت التجارية ش .م .م

0004/05/05

0418555

41

0000/04/00

نايك إنوفيت سي في

0004/05/05

0418551

0

0000/04/00

نايك إنوفيت سي في

0004/05/05

0418550

41

0000/04/00

نايك إنوفيت سي في

0004/05/05

0418558

48

0000/04/00

نايك إنوفيت سي في

0004/05/05

0418550

05

0000/04/00

نايك إنوفيت سي في

0004/05/05

0041101

41

0008/05/40

0041100

04

0008/05/40

0011180

4

0040/05/00

ليدل ستيفتانج أند كو -كى جى  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا
ليدل ستيفتانج أند كو -كى جى  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا
شركة ريد ديفيل انك  --شركة مساهمة امريكية

0004/05/05

0051001

05

0040/44/00

0050400

00

0044/01/40

0010180

0

0044/05/01

0000480

05

0040/04/00

0004810

05

0040/00/01

0045804

4

0008/01/00

0045800

0

0008/01/00

0041101

00

0008/05/40

0041101

00

0008/05/40

0041100

48

0008/05/40

0051000

00

0044/00/41

0051010

05

0044/00/41

0051014

05

0044/00/41

0051010

00

0044/00/41

0051015

00

0044/00/41

0051011

00

0044/00/41

بالتوس سبورتس مانجمنت ش  .م  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
شركة فرحات للمقاوالت واالستثمار العقارى -شركة ايبكس
للمقاوالت واالستثمار العقارى  -شركة توصية بسيطة
محمد فتحي العدل عبد المنعم  -العدل لالستيراد والتصدير -
العدل تك  -فردي  -مصرى الجنسية
اوتوفرحات لتجارة واستيراد السيارات  -وائل فرحات حسن
سعد  -فردى
ايهاب احمد عبد الملك حافظ  -ديفيلو جلوب  -مصري الجنسية
 منشأة فرديةجوتن ايه  /اس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
النرويج
جوتن ايه  /اس  --شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
النرويج
ليدل ستيفتانج أند كو -كى جى  -شركة محدودة المسئولية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا
ليدل ستيفتانج أند كو -كى جى  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا
ليدل ستيفتانج أند كو -كى جى  -شركة محدودة المسئولية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا
شركة بيد يانسن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية مصر العربية
شركة بيد يانسن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية مصر العربية
شركة بيد يانسن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية مصر العربية
شركة بيد يانسن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة لقوانين
جمهورية مصر العربية
بيديانسن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية
مصر العربية
شركة بيديانسن  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/01

0010100

05

0044/05/00

شركة كروكس انك  -مؤسسة قائمة بوالية ديالوير شركة

0004/05/01

0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/05
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01

مساهمة
شركة كروكس انك  -مؤسسة قائمة بوالية ديالوير شركة
مساهمة
شركة كروكس انك  -مؤسسة قائمة طبقا لوالية ديالوير شركة
مساهمة
شركة كروكس انك  -شركة مساهمة مؤسسة قائمة طبقا لوالية
ديالوير
امينة عبد العزيز الديب -مانا-فردي  -مصرية

0004/05/01

0010108

05

0044/05/00

0010100

05

0044/05/00

0010000

05

0044/05/00

0015850

00

0044/40/44

0015858

00

0044/40/44

0015850

10

0044/40/44

امينة عبد العزيز الديب  -وتتاجر باسم مانا  -مصرية لجنسية -
فردى
امينة عبد العزيز الديب  --وتتاجر باسم مانا  --منشاة فردية

0004/05/01

0001015

40

0040/01/00

خليل محمد خليل ابو الخوج  -ابو الجوخ  -فرد -

0004/05/01

0001000

40

0040/05/41

خليل محمد خليل ابو الجوخ  -ابو الجوخ  -منشأة فردية

0004/05/01

0005000

40

0040/05/41

خليل محمد خليل ابو الجوخ  -ابو الجوخ  -منشأة فردية

0004/05/01

0005000

40

0040/05/41

خليل محمد خليل ابو الجوخ  -فردى  -مصرى الجنسية

0004/05/01

0005005

40

0040/05/41

0005001

40

0040/05/41

0080451

48

4004/01/00

خليل محمد خليل ابو الجوخ  -ابو الجوخ  -فرد  -مصرى
الجنسية
خليل محمد خليل ابو الجوخ  -ابو الجوخ  -فرد -مصرى
الجنسية
شانيل اس اية ار ال  .شركة سويسرية محدودة المسئولية

0004/05/01

0004/05/00

0080450

05

4004/01/00

شانيل اس اية ار ال  .شركة سويسرية محدودة المسئولية

0004/05/00

0080458

10

4004/01/00

شانيل اس اية ار ال  .شركة سويسرية محدودة المسئولية

0004/05/00

0410001

01

0004/05/04

0044000

05

0008/04/40

عالء خليل عبد الحميد وشريكته شركة دلتا للتصدير واالستيراد
 توصيه بسيطهمحمد احمد محمد احمد  --مصرى الجنسية  --منشأة فردية

0004/05/00

0008100

44

0000/44/00

0008108

05

0000/44/00

0008100

44

0000/44/00

0008140

05

0000/44/00

0008045

00

0000/40/08

0051455

5

0040/40/05

0051451

04

0040/40/05

0050800

4

0044/00/01

0015001

05

0044/00/00

0000000

40

0040/00/00

0000180

40

0040/01/44

0000180

05

0040/01/44

سكوير اليتس  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا
للقانون المصرى
سكوير اليتس  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا
للقانون المصرى
سكوير اليتس  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا
للقانون المصرى
سكوير اليتس  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا
للقانون المصرى
سكوير اليتس  ،شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا
للقانون المصري
شركة اوالد ابراهيم ابو الفتوح موسي  -الفا كيميكال مصر -
شركة تضامن
شركة اوالد ابراهيم ابو الفتوح موسي  -الفا كيميكال مصر -
شركة تضامن
صدارة كيميكال كومبانى  -شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
المملكه العربية السعودية
حسام الدين عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السقا  -فيفر  -فرد -
مصرى الجنسية
جورج عبد الله اسود  -جي ار جي للصناعة  -تاجر  -مصري
الجنسية
الجوهرى جروب  -محمد كمال مصطفى الجوهرى وشركاة -
شركة توصية بسيطة
الجوهرى جروب  -محمد كمال مصطفى الجوهرى وشركاه -

0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01
0004/05/01

0004/05/01

0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00

0040/01/01

شركة توصية بسيطة
سماقية اخوان  -احمد رضوان سماقية وشريكيه االمبراطور -
شركة توصيه بسيطه

0004/05/00

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00
0004/05/00

0001400

-00
01
05
41

0040/05/08

0001100

05

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0001105

14

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001101

10

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001100

41

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001108

05

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001100

08

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001110

14

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001114

10

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001111

08

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0001115

14

0040/05/08

كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0080050

00

4004/01/40

0080510

40

4004/08/44

ذى بيلسبارى كومبانى ال ال سى شركة ذات مسئولية محدودة
طبقا لقوانين والية ديالوير
ريهاو اية جى اندكو متحدة

0004/05/00
0004/05/00

0080110

0

4004/08/00

اسيرانكو كوربوريتيد  -شركة متحدة

0004/05/00

0414410

0

0004/00/40

البورصة المصريه

0004/05/00

0414418

41

0004/00/40

البورصة المصريه

0004/05/00

0410110

5

0004/01/48

رويال كوزماتيك  /ش.م.م شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0410104

5

0004/01/48

رويال كوزماتيك  -ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0410100

5

0004/01/48

رويال كوزماتيك ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0410105

5

0004/01/48

رويال كوزماتيك  /ش.م.م شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0410100

00

0004/01/00

0410100

00

0004/01/00

0005101

00

0000/00/01

جابر محمد جابر موسي مصنع الوالء للصناعات الغذائية
والشيكوالتة -منشأة فردية مصرية
جابر محمد جابر موسى مصنع الوالء للصناعات الغذائية
والشيكوالته -منشأة مصرية فردية
شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية  ---شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0008041

00

0000/40/08

0010001

0

0044/05/08

0010000

44

0044/00/40

0010004

4

0044/00/40

سكوير اليتس  ،شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا
للقانون المصري
تشى سيانج اند استريال كو  ،ليمتد محدودة المسئولية مؤلفة طبقا
لقوانين تايوان
شركة في ار يونيون كو  .ال تي دي  -شركة محدودة المسئولية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايالند
شركة ميالر كيميكال اند فيرتيلزر  -كوربوريشن  -شركة

0001100

0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00

مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية بنسيلفانيا  -الواليات
المتحدة االمريكية
إم اتش إيه لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة
مساهمة مصرية
شركة ام ان لصناعة االدوات المكتبية والطباعة  -شركة
مساهمة مصرية
شركة كواليتي للتوكيالت التجارية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00

0015080

00

0044/40/40

0010508

41

0044/44/04

0000040

0

0040/00/05

0000410

0

0040/01/00

0001055

00

0040/01/00

اجزاكت النتاج البطاريات ش م م  -منطقة حرة عامة  -شركة
مساهمة
شركة ايمن انسى فهمى وشريكه  -شركة توصية بسيطة

0001000

0

0040/05/40

0008058

5

4004/04/40

سوال رويندس ورلدويد  -ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية
ايه مينا ريت اندستري فارما سوتيك

0410105

05

0004/01/40

0411000

0

0004/00/48

جريندين اس  .ايه  -شركة برازيلية مساهمة مؤسسة طبقا
لقوانين البرازيل.
شركه نزيه التجاريه

0004/05/04

0041808

0

0008/00/04

سيد توفيق محمد السيد  -مصرى الجنسية  -فردى

0004/05/04

0000041

40

0000/00/40

0058051

0

0044/01/01

0014500

10

0044/01/41

الرجاء لمنتجات الطفلة( سيراميكا فينوس مصر واوميجا
وبيراميدز وايليت وبيرل)
محمد لطفى المعصراوي وشريكه  -شركة اليكترونيك هاوس -
شركة توصية بسيطة
دافي بروسيز تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

0004/05/04

0000540

00

0040/01/44

0001111

10

0040/05/08

الشركة الوطنية للطحن والصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية
كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  -شركة مساهمة مصرية

0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00
0004/05/00

0004/05/04
0004/05/04

0004/05/04
0004/05/04
0004/05/04
0004/05/04

