جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
3025230

الفئة
3

تاريخ االيداع
2335/33/32

تاريخ التسجيل
2323/35/35

اسم مالك العالمة
باسف إس إي  -شركة مساهمة المانية

عدد النشر عن القبول
699

3096632

3

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

606

3096635

3

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

606

3096636

3

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

606

3096623

3

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

606

3096620

3

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

606

3073762

3

2336/35/03

2323/35/35

فراتيلى بالست لصناعه حبيبات  - CVPشركة مساهمة

650

3079356

3

2336/36/30

2323/35/33

موندى جلوبال انك  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية تيكساس

699

3066373

3

2336/30/30

2323/35/27

المصرية السعودية لتصنيع االسمدة  -شركة مساهمة
مصرية

690

3066379

3

2336/30/30

2323/35/27

الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة  -شركة
مساهمة مصرية

690

3066377

3

2336/30/30

2323/35/27

الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة  -شركة
مساهمة مصرية

690

3066556

3

2336/30/23

2323/35/27

الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة  -شركة
مساهمة مصرية

699

3066593

3

2336/30/23

2323/35/27

الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة  -شركة
مساهمة مصرية

699

3066593

3

2336/30/23

2323/35/27

الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة  -شركة
مساهمة مصرية

699

3066592

3

2336/30/23

2323/35/27

الشركه المصريه السعوديه لتصنيع االسمده  -شركه
مساهمه مصرية

690

3066590

3

2336/30/23

2323/35/27

الشركه المصريه السعوديه لتصنيع االسمده  -شركه
مساهمه

690

3062006

3

2336/35/27

2323/35/36

اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة امريكية
نظمت وقائمة بموجب قوانين والية نيوجيرسى -
الواليات المتحدة االمريكية

699

3062957

3

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-مؤسسة
فرديه  -مصرى الجنسية

693

3060033

3

2336/37/37

2323/35/25

جمال احمد عبد العزيز الكيماويات المتخصصة العالمى
 -فرد

699

3033363

3

2336/33/37

2323/35/33

سي جي كوربوريشن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين الجمهوريه الكوريا

699

3033506

3

2336/33/20

2323/35/33

شركة ميلر كيميكال اند فيرتيليزير  -ال ال سي -شركه
ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة األمريكية

699

3056922

2

2337/33/39

2323/35/36

اليابانية للبويات والدهانات الحديثة  -شركة مساهمة
مصرية

605

3073630

2

2336/35/30

2323/35/37

محمد وعمر فاروق محمد حسين وشركاة  -مؤسسة
الفاروق لخلط وتعبئة البويات  -شركة تضامن

653

3062956

2

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -مؤسسة
فردية

693

3033790

2

2336/33/26

2323/35/20

الشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة
فايو  - VYAVشركة مساهمة

697

3033566

0

2330/30/20

2323/35/30

نستله سكين هيلث س .أ - .شركة مساهمة خاضعة
لقوانين سويسرا

650

3032530

0

2330/35/36

2323/35/35

 3377239اونتاريو ال تى دى  -شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كندا

609

3009333

0

2337/33/36

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة

695

3056533

0

2337/33/35

2323/35/39

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت

655

واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه بسيطه

3093562

0

2337/33/23

2323/35/20

شركة بارسيني إيطاليا اس  .بي .ايه  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة ايطاليا

695

3090765

0

2336/33/03

2323/35/23

الشركة القطرية للمنظفات  -شركة ذات مسئولية محدودة
 -تاسست وقائمة طبقا لقوانين قطر

697

3099060

0

2336/32/26

2323/35/36

منال محمود عبد الشافى وشركاها -شركة توصية بسيطة

697

3099660

0

2336/30/37

2323/35/39

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

656

3079063

0

2336/36/32

2323/35/33

مرقص نعيم بولس سويحه  -فرد  -مصرى الجنسية

650

3079062

0

2336/36/32

2323/35/33

مرقص نعيم بولس سويحه  -صن اند موون التجارية -
فرد مصرى الجنسية

652

3079060

0

2336/36/32

2323/35/33

مرقص نعيم بولس سويحه  -فرد  -مصرى الجنسية

650

3077676

0

2336/33/36

2323/35/30

حيات كيما ساناى انونيم سيركيتى -شركة تركية مساهمة

699

3076633

0

2336/33/22

2323/35/36

ريتشي وايز للتجارة  -شركة مساهمة مصرية

697

3076632

0

2336/33/22

2323/35/36

ريتشي وايز للتجارة  -شركة مساهمة مصرية

697

3076335

0

2336/33/20

2323/35/36

شركة افياب لصناعة الصابون والزيت والجليسيرين -
شركة تركية مساهمة

699

3060632

0

2336/33/30

2323/35/37

عمرو محمد نجيب محمد ابو العال  -مصركيم  -فرد -
مصرى الجنسية

697

3060055

0

2336/33/35

2323/35/36

ايليت براندز للتجارة العالمية ذ.م.م  -شركة ذات
مسئولية محدودة

699

3069223

0

2336/32/30

2323/35/36

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعه  -مؤسسة
فردية  -مصرى الجنسية

693

3069222

0

2336/32/30

2323/35/36

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعه  -فرد -

693

مصرى الجنسية

3069050

0

2336/32/36

2323/35/37

حرير لتجارة مستحضرات التجميل (ش.ذ.م.م)  -شركة
ذات مسئولية محدودة

699

3066530

0

2336/30/23

2323/35/36

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

692

3063065

0

2336/30/37

2323/35/36

مورفى أل أل سى  -شركة محدودة مؤسسة وقائمة طبقا
لقوانين الواليات المتحدة

699

3063520

0

2336/35/36

2323/35/36

عمر زين العابدين عامر يونس  -فرد مصرى الجنسية

697

3062956

0

2336/35/03

2323/35/23

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -مؤسسة
فرديه

695

3060373

0

2336/39/30

2323/35/20

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعه  -مؤسسة
فردية  -مصرى الجنسية

693

3069500

0

2336/36/36

2323/35/23

بي تي كندا جرين جات  -شركة محدوده تأسست وقائمة
طبقا لقوانين دولة اندونيسيا

699

3066009

0

2336/36/36

2323/35/33

عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة
مستحضرات التجميل  -الحافظ لالستيراد والتصدير
وتجارة مستحضرات التجميل  -فرد مصرى الجنسية

697

3066002

0

2336/36/36

2323/35/30

ايف سانت لوران برفيوم  -شركة فرنسية

695

3066960

0

2336/36/25

2323/35/23

مدحت اسكندر وشركاه  -كامينا برودكتس كوربوريشن
 -شركة توصية بسيطة

697

3032526

0

2336/33/20

2323/35/25

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

697

3032606

0

2336/33/29

2323/35/20

مصطفى محمد محمود احمد  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3035666

0

2323/33/39

2323/35/29

موسي لمتيد  -شركه ذات مسئوليه محدوده

697

3039063

0

2323/33/30

2323/35/36

بارفيوم كونديشينمنت ديزاين اس .ايه .ار .ال - .شركة
ذات مسئوليه محدوده

697

3039060

0

2323/33/30

2323/35/36

بارفيوم كونديشينمنت ديزاين اس .ايه .ار .ال  -شركة
ذات مسؤليه محدوده

697

3037067

0

2323/33/03

2323/35/36

محمد عبد المجيد على غالب وشريكية  -العالمية
للصناعات الكيماوية (سما)  -شركه تضامن

697

3037336

0

2335/30/23

2323/35/35

محمدعلي السيد احمد أبو النجا  -فردي -مصرى
الجنسية

602

3062993

0

2336/35/03

2323/35/23

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة -فرد
مصري الجنسيه

695

3060600

0

2336/39/29

2323/35/33

محمد عالء الدين طه زكي -افراد  -مصرى الجنسية

697

3060299

0

2336/37/30

2323/35/36

اكسون موبيل كوربويشن  -شركة مساهمه امريكيه
نظمت وقائمه بموجب قوانين نيوجيرسي  ,الواليات
المتحدة

699

3030077

0

2336/32/39

2323/35/20

كاتربيالر انك  -شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

699

3000650

5

2339/32/29

2323/35/30

أبوت البوراتوريز  -شركة مساهمة امريكية

695

3090353

5

2337/32/03

2323/35/36

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

603

3060309

5

2336/33/33

2323/35/37

ماركيرل للصناعات الدوائية  ICMش م م -ش مساهمة

697

3060033

5

2336/33/35

2323/35/37

ماركيرل للصناعات الدوائية  - ICM -شركة مساهمة
مصرية

697

3065936

5

2336/32/35

2323/35/36

ليو فارما ايه  /اس  -شركة نظمت بموجب قوانين
الدنمارك

699

3069705

5

2336/32/20

2323/35/27

شركة محمد احمد جمال ماضى ابو العزايم و شركاه -
ريمكو فارم للصناعات الدوائية  -شركة تضامن

695

3063200

5

2336/30/35

2323/35/20

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

697

3062993

5

2336/35/03

2323/35/23

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-فرد مصري
الجنسيه

695

3060672

5

2336/37/39

2323/35/39

شركة ضياء الدروب للصناعة  -شركة ذات مسئولية
محدودة

699

3060670

5

2336/37/39

2323/35/39

شركة ضياء الدروب للصناعة  -شركة ذات مسئولية
محدودة

699

3066006

5

2336/36/36

2323/35/33

عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة
مستحضرات التجميل  -الحافظ لالستيراد والتصدير
وتجارة مستحضرات التجميل  -فرد مصرى الجنسية

697

3066025

5

2336/36/36

2323/35/36

استر ازينيكا اية بى -ش .مساهمه سويدية

699

3066029

5

2336/36/36

2323/35/36

استر ازينيكا اية بى -شركة مساهمه سويدية

699

3066027

5

2336/36/36

2323/35/36

استر ازينيكا اية بى -شركة مساهمه سويدية

699

3066372

5

2336/33/32

2323/35/30

جينزيم كوربوريشن  -شركة امريكيه

695

3066370

5

2336/33/32

2323/35/36

سانوفي باستور انك  -شركة امريكية متحده

690

3033506

5

2336/33/20

2323/35/33

شركة ميلر كيميكال اند فيرتيليزير  -ال ال سي -شركه
ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

699

3033055

5

2336/33/35

2323/35/20

شركة امل محمود ورائد خليل  -شركة ذات مسؤليه
محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة االردنية
الهاشمية

699

3032535

5

2336/33/23

2323/35/37

 -0دي ماتريكس  -ال تي دي  -شركة محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة لبنان

699

3030263

5

2336/32/30

2323/35/33

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

699

3030262

5

2336/32/30

2323/35/33

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

699

3030260

5

2336/32/30

2323/35/33

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

699

3030267

5

2336/32/30

2323/35/33

شركة أدوية الحكمة  -شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين عمان  -االردن

699

3030200

5

2336/32/35

2323/35/37

ماركيرل للصناعات الدوائية  ICMش م م  -شركة
مساهمة

697

3030200

5

2336/32/35

2323/35/37

ماركيرل للصناعات الدوائية  ICMش م م  -شركة
مساهمة

697

3030565

5

2336/32/36

2323/35/37

ماركيرل للصناعات الدوائية  ICMش م م  -شركة
مساهمة مصرية

697

3030569

5

2336/32/36

2323/35/37

ماركيرل للصناعات الدوائية  ICMش م م  -شركة
مساهمة

697

3035330

5

2336/32/20

2323/35/33

فايزر انك  -شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

699

3035053

5

2336/32/03

2323/35/36

شركة نقل اخوان .ذ م م  -شركة اردنية ذات مسئولية
محدودة

697

3035573

5

2336/32/03

2323/35/25

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

697

3035666

5

2323/33/39

2323/35/29

موسي لمتيد  -شركه ذات مسئوليه محدوده

697

3072657

9

2336/37/32

2323/35/37

البيت الحديث للمطابخ  -شركة ذات مسئوليه محدوده

697

3077093

9

2336/33/33

2323/35/36

ياسر سمير على على على السنيتى المصطفى لالستيراد
والتصدير  -منشأة فردية  -مصري الجنسية

650

3076567

9

2336/33/39

2323/35/36

شركة اف ام ار انترناشيونال  -شركة ذات مسئولية
محدودة

697

3063673

9

2336/32/35

2323/35/37

المستثمرون المتحدون لالستيراد والتصدير ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

697

3062953

9

2336/35/26

2323/35/29

شركة مجموعة االهرام لنظم االمان ش.م.م  -شركة
مساهمه مصريه

695

3062992

9

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -
مصرى الجنسية

693

3065030

9

2336/37/22

2323/35/36

حمدى ابراهيم ابراهيم عقيل  -فيوتشر ثرى ايه  -فرد -
مصرى الجنسية

697

3067260

9

2336/36/26

2323/35/29

شركة إلكوستيل  -شركة مساهمة مصرية

690

3033790

9

2336/33/26

2323/35/20

شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات  -شركة مساهمة
مصرية

697

3030079

9

2336/32/39

2323/35/20

كاتربيالر انك -شركه مساهمه مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين
واليه ديالوير

699

3030036

9

2336/32/39

2323/35/36

مينا لسحب السلك االلومنيوم  -مينا هرفى شاكر بعرة -
فرد مصرى الجنسية

697

3030666

9

2336/32/20

2323/35/35

شركة المراكبى للصناعات المعدنية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

699

3059223

7

2337/36/03

2323/35/23

تكترونيك اوتدور برودكتس تكنولوجي ليمتيد  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
برمودا

697

3072595

7

2336/39/23

2323/35/20

شركة كبوتا كوربوريشين  -شركة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين اليابان

697

3077259

7

2336/36/29

2323/35/33

عالء الدين السيد محمد سلمى  -فرد مصرى الجنسية

652

3076696

7

2336/33/22

2323/35/37

شركة قصر األوانى  -شركه ذات مسئوليه محدودة
تاسست وقائمه طبقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه

699

3060592

7

2336/32/03

2323/35/33

وندرويل رانيا عادل زكى عبده وشريكها  -شركة
توصية بسيطة

697

3065009

7

2336/33/03

2323/35/36

طيبه للصناعات الهندسيه (المنزالوي) مجد الدين فاروق
اسماعيل المنزالوى  -فرد مصرى الجنسية

690

3063960

7

2336/30/22

2323/35/25

ابيكس براندز  ،انك  -شركة محدوده المسئوليه قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى نورث كاروالينا ،
الواليات المتحدة االمريكية

695

3063555

7

2336/35/32

2323/35/03

تيرث أجرو تكنولوجى برايفت ليمتد  -شركة تأسست
بموجب قانون الشركات الهنديه

697

3062990

7

2336/35/03

2323/35/23

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-فرد مصري
الجنسيه

695

3060756

7

2336/39/20

2323/35/37

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
السودان

699

3060009

7

2336/37/36

2323/35/37

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
السودان

699

3065696

7

2336/36/33

2323/35/33

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد
وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سودانية

695

3067633

7

2336/36/36

2323/35/37

اسامة خليل شكرى  -معرض سيارات اوتو كالس  -فرد
 -مصرى الجنسية

697

3033093

7

2336/33/39

2323/35/37

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

697

3032563

7

2336/33/20

2323/35/23

توسي كوجيو كو  ،ال تى دي  -شركة يابانيه محدودة

699

3032639

7

2336/33/25

2323/35/37

محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى  -مؤسسة
الكفراوى لبيع االجهزة الكهربائية  -فرد مصرى الجنسية

697

3030336

7

2336/33/26

2323/35/23

بيسيل انك  -شركة متحدة

699

3030330

7

2336/32/33

2323/35/23

باناسونيك كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين اليابان

697

3030075

7

2336/32/39

2323/35/20

كاتربيالر انك  -شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

699

3030705

7

2336/32/36

2323/35/37

اسامة خليل شكري  -معرض سيارات اوتو كالس -
فردى  -مصرى الجنسية

697

3035303

7

2336/32/20

2323/35/25

بريفيل بي تي واي ال تي دي

697

3077257

6

2336/36/29

2323/35/33

عالء الدين السيد محمد سلمى  -فرد مصرى الجنسية

652

3063966

6

2336/35/30

2323/35/20

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

697

3062990

6

2336/35/03

2323/35/23

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-فرد مصري
الجنسيه

695

3032070

6

2336/33/23

2323/35/20

عوض مسعد عو ض وشريكة  -شركة هوم الدولية-
شركة تضامن

695

3206500

6

2333/37/33

2323/35/20

ماهر سيد احمد شبيطة وشركاة  -الشركة الدولية
لألعمال الهندسية (اى اى سى)  -شركة توصية بسيطة

697

3030972

6

2330/37/36

2323/35/33

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي -شركة مساهمة
مصرية

697

3023239

6

2335/39/26

2323/35/35

فى ام وير ،أنك  -شركة متحدة امريكية

699

3003232

6

2339/33/30

2323/35/20

نون أيه دى هولدينغز ليمتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

692

3009570

6

2337/33/26

2323/35/27

امازون تيكنولوجيز  ،انك

690

3059222

6

2337/36/03

2323/35/23

تكترونيك اوتدور برودكتس تكنولوجي ليمتيد  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
برمودا

697

3093266

6

2337/32/30

2323/35/35

ساندفيك أنتليكيتشوال بروبيرتى ايه بى

699

3095350

6

2336/32/35

2323/35/37

محمود قرنى عبد الغنى سليمان  -كول اليت لالستيراد -
فرد مصرى الجنسية

697

3099096

6

2336/32/27

2323/35/33

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

697

3099020

6

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

697

3072073

6

2336/39/36

2323/35/35

بى  0انترناشيونال ش م ح  -شركه منطقة حرة

699

3070752

6

2336/36/39

2323/35/33

هانجزهو هيكفيجون ديجيتال تكنولوجى كو ،.ال تى دى
 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقالقوانين الصين

699

3075026

6

2336/36/39

2323/35/33

ايه  .6كوم  ،انك  -شركة مساهمة امريكية

697

3079569

6

2336/36/39

2323/35/27

وليد حسانين عبد الوهاب حسانين  -مكتب االيمان
لالستيراد والتصدير -فردى مصرى الجنسية

697

3076060

6

2336/33/35

2323/35/30

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

699

3076360

6

2336/33/20

2323/35/37

شركة جست كلين للتجارة العامة ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الكويت

697

3063520

6

2336/33/30

2323/35/20

اسماء رمضان محمد رمضان  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3063529

6

2336/33/30

2323/35/20

اسماء رمضان محمد رمضان  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3063300

6

2336/33/22

2323/35/37

عبد الباسط حسن موسى الهوارى ( ادميرال
اليكترونيكس )  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3066002

6

2336/30/23

2323/35/30

سينسورماتيك اليكترونيكس  ،ال ال سى  -شركة
محدودة المسئوليه مؤلفة وقائمة بموجب قوانين والية
نيفادا  ،الواليات المتحدة االمريكية

695

3066677

6

2336/30/27

2323/35/33

ايكيو  -شركه تألفت فى جزر كايمان

699

3066663

6

2336/30/27

2323/35/33

ايكيو  -شركه تألفت فى جزر كايمان

699

3066363

6

2336/30/03

2323/35/20

فيفو موبيل كومينيكاشن كو  ،ال تى دى  -شركة ذات
مسئولية محدودة صينية

697

3063960

6

2336/30/22

2323/35/25

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

695

3063307

6

2336/35/35

2323/35/29

الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة -
شركة مساهمة

697

3063306

6

2336/35/35

2323/35/29

الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة -
شركة مساهمة

697

3063306

6

2336/35/35

2323/35/29

الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة -
ش مساهمة

699

3063353

6

2336/35/35

2323/35/29

الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة -
شركة مساهمة

697

3062995

6

2336/35/03

2323/35/23

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-فرد مصري
الجنسيه

695

3062963

6

2336/35/03

2323/35/33

عاصم سعيد سليمان عبد الصمد  -الدكتور لالستيراد و
التصدير و التوريدات  -فرد مصرى الجنسية

697

3060206

6

2336/39/39

2323/35/20

بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى -
شركة ذات مسئولية محدودة

697

3060673

6

2336/39/25

2323/35/03

ديبوى سنثيز  -إنك  -شركة امريكية

697

3060350

6

2336/37/33

2323/35/36

وائل سعد عبد الباسط حموده  -الوطنية للصناعات
البالستيكية  -فرد  -مصرى الجنسية

699

3060007

6

2336/37/36

2323/35/37

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
السودان

699

3060707

6

2336/37/30

2323/35/30

سيرك دو سوليي كندا انك -شركة متحدة كندية

695

3065657

6

2336/36/33

2323/35/33

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد
وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سودانية

695

3065673

6

2336/36/33

2323/35/33

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد
وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سودانية

695

3066026

6

2336/36/36

2323/35/36

بوش هيلث ايرالند ليمتد-شركة محدوده

699

3066003

6

2336/36/36

2323/35/36

بوش هيلث ايرالند ليمتد-شركة محدوده

699

3066706

6

2336/33/30

2323/35/37

االوسمة الرقمية بادجويل  -شركة ذات مسئولية
محدودة

695

3033756

6

2336/33/27

2323/35/20

نينغبو اوليكا سوالر ساينس& تيكنولوجي كو ،ال تي دى

697

 -ش ذات مسئوليه محدودة

3033660

6

2336/33/03

2323/35/37

عزيز عزت عزيز سجدي  -فردى  -اردنى الجنسية

697

3033536

6

2336/33/37

2323/35/25

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

690

3032533

6

2336/33/23

2323/35/33

نون ايه دي هولدينغز ليميتد -شركة ذات مسئولية
محدودة

699

3032530

6

2336/33/23

2323/35/33

نون ايه دي هولدينغز ليميتد -شركة ذات مسئولية
محدودة  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

699

3032779

6

2336/33/25

2323/35/23

ناسكو هولدنغ ش .م .ل  -شركة لبنانية

699

3032637

6

2336/33/25

2323/35/37

محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى  -مؤسسة
الكفراوى لبيع االجهزة الكهربائية  -فرد مصرى الجنسية

697

3032602

6

2336/33/26

2323/35/33

الهالل والنجمة الفضية مصر -سالم امين سالم وشركاه -
ش توصية بسيطة

697

3030023

6

2336/32/30

2323/35/36

الكترونيكس  -مصر  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3030020

6

2336/32/30

2323/35/36

الكترونيكس  -مصر  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3030005

6

2336/32/30

2323/35/36

الكترونيكس  -مصر  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3030697

6

2336/32/33

2323/35/29

دورا جروب ليمتد  -شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3030390

6

2336/32/33

2323/35/36

خالد احمد عطيه محمد محمد  -الشاعر االول لبيع
وتجارة المحمول واكسسوارته وعموم االستيراد
والتصدير -فردي

697

3030203

6

2336/32/35

2323/35/20

فيفو موبيل كومينيكاش كو  ،ال تى دى  -شركة ذات
مسئولية محدودة

697

3030200

6

2336/32/35

2323/35/20

فيفو موبيل كومينيكاشن كو  ،ال تى دى  -شركة ذات
مسئولية محدودة

697

3030070

6

2336/32/39

2323/35/20

كاتربيالر انك  -شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

699

3030709

6

2336/32/36

2323/35/37

اسامة خليل شكري  -معرض سيارات اوتو كالس -
فردى  -مصرى الجنسية

697

3030703

6

2336/32/36

2323/35/20

زد تي اي كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3030702

6

2336/32/36

2323/35/20

زد تي اي كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3030700

6

2336/32/36

2323/35/20

زد تي اي كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3030700

6

2336/32/36

2323/35/20

زد تي اي كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3030763

6

2336/32/36

2323/35/37

هاينان اكسينر وان سوفتوير كو  -ال تي دي  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الصين

699

3035309

6

2336/32/20

2323/35/25

ريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكو ميو نيكيشينز كورب ال
تي دي

697

3035960

6

2323/33/33

2323/35/25

اكتسيونيرنو او بشيستفو " اليكتروتيكنيشسكي زافودي"
انيرجوميرا "

697

3039567

6

2323/33/36

2323/35/33

هواوى تيكنولوجيز كو ليمتد  -شركة محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين الصين

697

3063603

33

2336/33/23

2323/35/20

محمد فهمى ابراهيم غراب وشريكه -شركة تضامن

690

3066676

33

2336/30/27

2323/35/33

ايكيو  -شركه تألفت فى جزر كايمان

699

3066663

33

2336/30/27

2323/35/33

ايكيو  -شركة تألفت فى جزر كايمان

699

3063053

33

2336/30/37

2323/35/20

ايجي ميديكال انترناشيونال للمستلزمات الطبية yg -
- nlc- lnnciem cdanideacidemشركة مساهمه

690

3062999

33

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -

693

مصرى الجنسية

3060633

33

2336/39/20

2323/35/03

تامر ابراهيم وشريكة  -شركة جو كير فارما سيوتيكال
 -شركة تضامن

697

3060673

33

2336/39/25

2323/35/03

ديبوى سنثيز  -إنك  -شركة امريكية

697

3066665

33

2336/36/03

2323/35/25

عصام على محمود فهمى  -الشروق لتكنولوجيا
االجهزة الطبية والعلمية  -فرد  -مصرى الجنسية

695

3033960

33

2336/33/27

2323/35/33

احمد جمال سليمان عبد الصمد عدس  -فرد مصرى
الجنسية

697

3033960

33

2336/33/27

2323/35/33

احمد جمال سليمان عبدالصمد عدس  -فرد مصرى
الجنسية

697

3032539

33

2336/33/23

2323/35/37

 -0دي ماتريكس  -ال تي دي  -شركة محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان

699

3030206

33

2336/32/35

2323/35/20

فوشان دينغتوو ميديكال ايكويبمينت كو ال تى دى  -ش
ذات مسوليه محدودة

697

3035736

33

2323/33/33

2323/35/36

السالم للصناعات الكيماوية والدوائية لصاحبها (عالم
فرحات علوانى عالم)  -فرد مصرى الجنسية

697

3039569

33

2323/33/36

2323/35/33

هواوى تيكنولوجيز كو ليمتد - .شركة محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين الصين

697

3056663

33

2337/33/32

2323/35/20

مجدي صبحي عوض تاوضروس  -الكرمه لالستراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

699

3092397

33

2337/32/37

2323/35/20

تامر رجب و شركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -توصيه بسيطه

656

3073360

33

2336/35/39

2323/35/25

محمد بن صالح بن عبد الله اليحياء -فرد  -سعودى
الجنسية

697

3073365

33

2336/35/39

2323/35/25

محمد بن صالح بن عبدالله اليحياء -فردى  -سعودى
الجنسية

697

3076909

33

2336/33/03

2323/35/33

ايه  .6كوم  ،انك - .شركة مساهمة امريكية

697

3060092

33

2336/33/39

2323/35/36

مصطفى سعيد رياض العرب -الريس لالستيراد

699

والتجارة  -فرد  -مصرى الجنسية

3069573

33

2336/32/23

2323/35/36

الشرق للصناعات الهندسيه  -شركة مساهمة مصرية

697

3066607

33

2336/30/29

2323/35/30

جولدن كب للمشروبات  -شركة ذات مسؤلية محدوده

693

3062997

33

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -
مصرى الجنسية

693

3060793

33

2336/39/20

2323/35/20

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
السودان

699

3060006

33

2336/37/36

2323/35/37

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودةتاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله
السودان

699

3065656

33

2336/36/33

2323/35/33

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد
وليد ابراهيم الخالد وشركاه  -شركة سودانية

695

3065673

33

2336/36/33

2323/35/33

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد
وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سودانية

695

3065665

33

2336/36/30

2323/35/36

ام ايه جي للصناعات الهندسية  - I Y Mشركة
مساهمه مصرية

697

3067730

33

2336/36/35

2323/35/37

شنت لالستثمار الصناعي  -شركة مساهمة

697

3066236

33

2336/36/37

2323/35/20

منلو للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

695

3066063

33

2336/36/36

2323/35/25

محمد صالح محمد راشد الشرقاوي  -فردي  -مصرى
الجنسية

695

3066065

33

2336/36/36

2323/35/25

اشرف بهي محمد زناتي  -فرد  -مصرى الجنسية

695

3066607

33

2336/36/03

2323/35/36

ام ايه جي للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة

697

3066706

33

2336/33/30

2323/35/20

شيماء احمد خالد -ميراجيك لالدوات الصحية  -فردى -
مصرى الجنسية

697

3033633

33

2336/33/26

2323/35/33

هانتر فان كمباني  -شركة مساهمه  -تاسست وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

699

3033703

33

2336/33/32

2323/35/25

شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية

699

3032635

33

2336/33/25

2323/35/37

محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى  -مؤسسة
الكفراوى لبيع االجهزة الكهربائية  -فرد مصرى الجنسية

697

3032600

33

2336/33/26

2323/35/33

الهالل والنجمة الفضية مصر -سالم امين سالم وشركاه -
ش توصية بسيطة

697

3030073

33

2336/32/37

2323/35/36

مصطفى سعيد رياض العربى -الريس لالستيراد و
التجارة -فردى  -مصرى الجنسية

699

3030707

33

2336/32/36

2323/35/37

اسامة خليل شكري  -معرض سيارات اوتو كالس -
فردى  -مصرى الجنسية

697

3035303

33

2336/32/20

2323/35/25

بريفيل بي تي واي ال تي دي

697

3035020

33

2336/32/26

2323/35/37

اسامة خليل شكرى  -معرض سيارات اوتو كالس  -فرد
 -مصرى الجنسية

697

3073736

32

2336/35/33

2323/35/33

حسام عبد الرحمن هاشم خليفة وشركاة  -شركة توصية
بسيطة

695

3075006

32

2336/36/39

2323/35/35

هيونداى موبيس كو ،.ال تى دى  -شركة كورية محدودة

699

3062669

32

2336/32/23

2323/35/33

كارما اوتوموتيف ال ال سي -شركة ذات مسئولية
محدودة تألفت فى والية ديالوير

699

3062996

32

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -
مصرى الجنسية

693

3030937

32

2336/32/36

2323/35/03

شركة المنصور للسيارات(منصور شيفرولية) ش م م-
شركة مساهمة مصرية

697

3030070

32

2336/32/39

2323/35/20

كاتربيالر انك  -شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

699

3062996

30

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -
مصرى الجنسية

693

3070659

30

2336/37/36

2323/35/03

سامى رياض محمود ابو احمد  -شركة اماراتية

697

3063252

30

2336/35/35

2323/35/33

نينتيندو كو  -ال تى دى  -شركة يابانية محدودة منظمة
وقائمة تحت قوانين اليابان.

699

3062973

30

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-مؤسسة
فرديه

693

3062973

35

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-مؤسسة
فرديه

693

3036603

39

2330/33/36

2323/35/20

شركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (
سليب هاى )  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

650

3023066

39

2335/36/32

2323/35/20

شركة الشرق االوسط للمنسوجات (ميديتكس)  -شركة
تضامن

607

3053373

39

2337/35/30

2323/35/30

زياد على سالم وشركاة  -شركة توصية بسيطة

605

3059706

39

2337/36/30

2323/35/20

شركة ام ان لصناعه االدوات المكتبيه والطباعه ش.م.م
 -شركة مساهمة مصرية

695

3099025

39

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون االستثمار رقم 6
لسنة 3667

697

3096603

39

2336/30/22

2323/35/20

المصريه االفريقيه جراند بالست ش .م.م  -شركة
مساهمة مصرية

695

3075330

39

2336/36/30

2323/35/23

شركة ماستر فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

655

3075320

39

2336/36/30

2323/35/20

شركة سفن سبايس  secins 7شركة ذات مسئولية
محدودة

697

3066605

39

2336/30/33

2323/35/29

احمد اسماعيل محمد خليل عراقى  -فرد  -مصرى
الجنسية

692

3063250

39

2336/35/35

2323/35/33

نينتيندو كو  -ال تى دى  -شركة منظمة وقائمة تحت
قوانين اليابان.

699

3062972

39

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-مؤسسة
فرديه

693

3060352

39

2336/39/33

2323/35/36

معهد اس ايه بى للتدريب والتطوير ش م ح  -شركة
منطقة حرة

690

3060355

39

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية

693

3060390

39

2336/39/33

2323/35/33

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة

692

3066050

39

2336/36/36

2323/35/27

علبيتكس ش م م  -شركة مساهمة مصرية

697

3032736

39

2336/33/25

2323/35/20

العالمية لتصنيع وتجارة الورق الصحى ش.م.م  -شركة
مساهمه مصرية

697

3030060

39

2336/32/35

2323/35/27

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

697

3030736

39

2336/32/36

2323/35/33

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

697

3030720

39

2336/32/36

2323/35/33

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

697

3030720

39

2336/32/36

2323/35/33

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

697

3030333

39

2336/32/33

2323/35/36

نجيب محفوظ علي سعيد  -فرد  -يمني الجنسية

697

3030332

39

2336/32/33

2323/35/36

نجيب محفوظ علي سعيد  -فرد  -يمني الجنسية

697

3030363

39

2336/32/33

2323/35/20

تشجيانغ كوروت كولشرال كرياتيف كو ال تي دي -
شركة ذات مسؤليه محدوده

697

3039626

39

2323/33/23

2323/35/36

كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحي  -شركة
مساهمة

697

3003205

37

2339/36/39

2323/35/37

أحمد عصام سعد محمد شعبان  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3076307

37

2336/33/33

2323/35/03

كومو للبالستيك  -شركة مساهمه مصرية

699

3062023

37

2336/32/30

2323/35/03

معتز سعيد محمد سالم و شركائه  -سواعد مصرية -
شركة توصية بسيطة

695

3062970

37

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -
مصرى الجنسية

693

3060032

37

2336/37/36

2323/35/25

تكنولوجيا المواد العازلة -محمد محمد عثمان احمد -
افراد

697

3066276

37

2336/36/36

2323/35/36

عمرو نبيل عبد الله القفاص وشريكتة -مولدز الند
للبالستيك (مليالست) -شركة تضامن

697

3032600

37

2336/33/26

2323/35/33

الهالل والنجمة الفضية مصر -سالم امين سالم وشركاه -
ش توصية بسيطة

697

3030777

37

2336/32/36

2323/35/36

سفنكس بالست  -شركة ذات مسئولية محدوده

697

3030776

37

2336/32/36

2323/35/36

سفنكس بالست  -شركة ذات مسئولية محدوده

697

3030072

37

2336/32/39

2323/35/20

كاتربيالر انك  -شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

699

3039737

37

2323/33/23

2323/35/03

طيبة باك لالستثمارات الصناعية  -شركة مساهمة

697

3063250

36

2336/35/35

2323/35/33

نينتيندو كو  -ال تى دى  -شركة يابانية محدودة منظمة
وقائمة تحت قوانين اليابان.

699

3062970

36

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -
مصرى الجنسية

693

3066263

36

2336/36/36

2323/35/37

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم امين سالم هالل
وشركة) شركة توصية بسيطة

699

3030766

36

2336/32/36

2323/35/23

استون فيال فوتبو ل كالب ليمتد  -شركة خاصة
محدودة  -شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة
طبقا لقوانين المملكة المتحدة

699

3096390

36

2336/30/29

2323/35/25

شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية -
شركة مساهمة مصرية

695

3079066

36

2336/36/30

2323/35/36

جون جيست انترناشيونال ليمتد  -شركة محدودة

699

3062975

36

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-فردى -
مصرى الجنسية

693

3066636

36

2336/33/39

2323/35/37

ماجد احمد محمد وشركاه  -شركة فينوس لالستيراد
والتصدير والتجميع والتوكيالت التجارية  - -شركة
توصية بسيطة

697

3030965

36

2336/32/36

2323/35/03

الشركة العربية لالدوات الصحية  -شركه مساهمه
مصريه

699

3036603

23

2330/33/36

2323/35/20

شركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (
سليب هاى )  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

650

3096636

23

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

606

3063539

23

2336/33/30

2323/35/20

المصنع العربى لصناعة مراتب السوست واالسفنج
والالتكس( سليب هاى )  -شركة مساهمة مصرية

697

3063635

23

2336/32/35

2323/35/37

الشركة العالمية لتصنيع المفروشات فوربد-شركة
مساهمة مصرية

697

3062979

23

2336/35/03

2323/35/36

محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -فرد -
مصرى الجنسية

693

3039593

23

2323/33/39

2323/35/36

ظالل الشام لالثاث  -شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3090966

23

2336/33/03

2323/35/25

رضا شعبان عيد -البركه الستراد والتصدير -فرد -
مصرى الجنسية

699

3096633

23

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

606

3063060

23

2336/30/37

2323/35/36

مورفى أل أل سى  -شركة محدودة مؤسسة وقائمة طبقا
لقوانين الواليات المتحدة

699

3062500

23

2336/35/26

2323/35/36

حازم محمد معتز بالله محمد بشر و شريكة  -اللواء
لتصنيع الزجاج  -نيو سيتى جالس  -شركة توصية
بسيطة

697

3062500

23

2336/35/26

2323/35/36

حازم محمد معتز بالله محمد بشر و شركاه  -اللواء
لتصنيع الزجاج  -نيو سيتى جالس  -شركة توصية
بسيطة

697

3060322

23

2336/39/33

2323/35/23

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعة -موسسة
فردية  -مصرى الجنسية

693

3032605

23

2336/33/26

2323/35/33

الهالل والنجمة الفضية مصر -سالم امين سالم وشركاه -
ش توصية بسيطة

697

3035300

23

2336/32/20

2323/35/25

بريفيل بي تي واي ال تي دي

697

3039927

23

2323/33/36

2323/35/23

جمال عبد العزيز عبد الحميد محمد  -فرد  -مصرى
الجنسية

697

3060320

22

2336/39/33

2323/35/36

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعة  -موسسة
فردية

693

3066339

22

2336/36/35

2323/35/20

هيبى شينلي ريججينج جروب كو  ،ال تي دي  -شركة
ذات مسئولية محدودة

697

3060320

20

2336/39/33

2323/35/36

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعة -موسسة
فردية مصرى الجنسية

693

3066050

20

2336/36/36

2323/35/27

علبيتكس ش م م  -شركة مساهمة مصرية

697

3076066

20

2336/33/26

2323/35/30

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

695

3066502

20

2336/30/30

2323/35/36

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

699

3060325

20

2336/39/33

2323/35/23

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعة  -موسسة
فردية

693

3066055

20

2336/36/36

2323/35/27

علبيتكس ش م م  -شركة مساهمة مصرية

697

3059793

25

2337/36/30

2323/35/23

وورلد جيم انترناشيونال اى بى  ،ال ال سى  -شركة
ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

699

3062563

25

2336/32/39

2323/35/36

عبدالنبى عبدالله عبدالعزيز طلبه  -مصنع الباشا
للمالبس الجاهزه  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3069750

25

2336/32/20

2323/35/36

هيفن لتصنيع المالبس -محمد انس عبدالوهاب كعكه -
فرد مصري الجنسيه

699

3063966

25

2336/30/22

2323/35/36

سكاي كيدز لتصنيع وتجاره المالبس الجاهزه  -شركه
مساهمه مصريه

699

3063253

25

2336/35/35

2323/35/30

ذى كارتون نيتورك  ،انك - .شركة تألفت في والية
ديالوير

695

3060329

25

2336/39/33

2323/35/23

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعة  -موسسة
فردية  -مصرى الجنسية

693

3060766

25

2336/37/35

2323/35/37

محمود محمد على حسن -مصنع برسك لتصنيع االحذية
-فرد مصرى الجنسية

699

3066260

25

2336/36/36

2323/35/37

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

699

3066059

25

2336/36/36

2323/35/27

علبيتكس ش م م  -شركة مساهمة مصرية

697

3066030

25

2336/36/36

2323/35/37

الماسة لصناعة المالبس الجاهزة  -شركة ذات مسئولية
محدودة

697

3066727

25

2336/36/25

2323/35/29

وجدى فرج الله رزق الله سعد  -بي نيشتي  -فردى -
مصرى الجنسية

699

3066659

25

2336/36/26

2323/35/36

احمد عبد اللطيف عبد المطلب شتا  -المصرية
للتوريدات  -فرد مصرى الجنسية

697

3033299

25

2336/33/23

2323/35/36

عمرو موسى حسان عبده  -فرد مصرى الجنسية

695

3033050

25

2336/33/35

2323/35/23

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

699

3030565

25

2336/32/36

2323/35/36

محمد مكرم محمد السيد  -سي ار سفن  - 7PCفرد -
مصرى الجنسية

697

3030303

25

2336/32/33

2323/35/36

ياسر علي رمضان علي  -ايل النجيري  -فرد -
مصرى الجنسية

697

3030073

25

2336/32/39

2323/35/20

كاتربيالر انك  -شركه مساهمه مؤلفه وقائمه طبقا
لقوانين واليه ديالوير

699

3030675

25

2336/32/20

2323/35/23

في اى بي لالحذية  -شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3035052

25

2336/32/26

2323/35/29

ايوفوريك انوفيشنز بي في تي .ال تي دي  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

697

3057995

29

2337/33/33

2323/35/36

محفوظ على محمد سعيد  -فرد -مصرى الجنسية

695

3060327

29

2336/39/33

2323/35/20

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعة  -مؤسسة
فردية

695

3060073

26

2336/33/39

2323/35/29

بايتيدانس ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3063253

26

2336/35/35

2323/35/30

ذى كارتون نيتورك  ،انك - .شركة تألفت في والية
ديالوير

695

3060935

26

2336/39/23

2323/35/36

ام جى ايه انترتينمنت انك  --شركة محدودة

690

3060937

26

2336/39/23

2323/35/36

ام جى ايه انترتينمنت انك  --شركة محدودة

690

3030725

26

2336/32/36

2323/35/27

نيلكو انترناشيونال للتجارة  -شركه ذات مسئوليه
محدوده

697

3252530

26

2333/33/25

2323/35/03

شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

669

3073269

26

2336/35/23

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم
مؤسسة فى موريشيوس

695

3072770

26

2336/39/27

2323/35/20

اجواء للصناعات الغذائية مصر -شركة مساهمة مصرية

697

3075336

26

2336/36/30

2323/35/23

شركة ماستر فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

655

3079630

26

2336/36/23

2323/35/30

ريتش برودكتيس كوربوريشن شركة مساهمة امريكية
تألفت بموجب قوانين والية ديالوير

699

3060270

26

2336/33/30

2323/35/36

هيلث ووريور  .انك  -شركه متحدة امريكيه

699

3067320

26

2336/30/30

2323/35/25

شركة ماركو يوسف جوهر غالي وشريكته  -شركة
تضامن

697

3062773

26

2336/39/32

2323/35/20

ابراهيم خليل الحمادى  -فرد  -سورى الجنسيه

697

3062772

26

2336/39/32

2323/35/23

ابراهيم خليل الحمادى  -فرد  -سورى الجنسية

697

3060399

26

2336/37/30

2323/35/36

محمود عبد الشافي عطيفي جمعه

699

3069060

26

2336/36/36

2323/35/30

عماد صالح محمد المنجي  -فردى  -مصرى الجنسية

695

3033027

26

2336/33/22

2323/35/23

شركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان  -شركة
مساهمة

695

3033026

26

2336/33/22

2323/35/23

مصانع حلويات الرشيدي الميزان  -شركة مساهمة
مصرية

695

3033369

26

2336/33/30

2323/35/36

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

695

3030052

26

2336/32/30

2323/35/36

شركة مصر اكتوبر للصناعات الغائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

697

3030330

26

2336/32/33

2323/35/36

نجيب محفوظ علي سعيد  -فرد  -يمني الجنسية

697

3030336

26

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3030336

26

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3030333

26

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3030333

26

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3030332

26

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3039070

26

2323/33/30

2323/35/25

الشركة المصرية الدولية للمنتجات الغذائية  -جريت
فودز ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

697

3039525

26

2323/33/39

2323/35/36

علي متولى محمد هيكل  -تراست للتجارة والصناعة -
فرد مصرى الجنسية

697

3030330

03

2335/33/29

2323/35/35

ايمن صالح االخرس و شركاه -شركة توصية بسيطة

653

3039907

03

2335/30/30

2323/35/03

محمود سليمان سالم محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

602

3053733

03

2337/35/39

2323/35/30

الشركة المصرية لالغذية  -بسكو مصر ش  .م  .م -
شركة مساهمة مصرية

695

3050306

03

2337/39/35

2323/35/03

ايمن محمد رشاد محمد الشاعر ( فورتكس )  -فردى -
مصري الجنسية

653

3093533

03

2337/33/23

2323/35/36

شركة الدلتا للحلويات و الصناعات الغذائية  -شركة
مساهمة مصرية

697

3093533

03

2337/33/23

2323/35/36

شركة الدلتا للحلويات و الصناعات الغذائية  -شركة
مساهمة مصرية

697

3090503

03

2336/33/26

2323/35/20

الخطاب للمطاحن  -شركة مساهمة

699

3073330

03

2336/30/26

2323/35/20

شركة السعيد عبد المنعم احمد محمد النمر ومصطفى
السعيد احمد الكردى وعبد الرحمن يسرى على الدسوقى
وشركاهم  -شركة بسكوالند للصناعات الغذائية  -شركة
تضامن

695

3073330

03

2336/30/26

2323/35/20

شركة السعيد عبد المنعم احمد محمد النمر ومصطفى
السعيد احمد الكردى وعبد الرحمن يسرى على الدسوقى
وشركاهم  -شركة بسكو الند للصناعات الغذائية  -شركة
تضامن

695

3072093

03

2336/39/30

2323/35/37

عبير سيلم صبحى و افيلينو  -فرد  -مصرى الجنسية

699

3070003

03

2336/37/36

2323/35/20

شركة الرافدين للمطاحن والمعجنات ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

697

3075333

03

2336/36/30

2323/35/23

شركة ماستر فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

655

3075329

03

2336/36/30

2323/35/20

شركة سفن سبايس  secins 7شركة ذات مسئولية
محدودة

697

3079630

03

2336/36/23

2323/35/30

ريتش برودكتيس كوربوريشن  -شركة امريكية

699

3060996

03

2336/33/33

2323/35/20

شركة السعيد عبد المنعم احمد محمد النمر ومصطفى
السعيد احمد الكردى وعبد الرحمن يسرى على الدسوقى
وشركاهم  -شركة بسكو الند للصناعات الغذائية  -ش
تضامن

693

3060996

03

2336/33/33

2323/35/20

شركة السعيد عبد المنعم احمد محمد النمر ومصطفى
السعيد احمد الكردى وعبد الرحمن يسرى على الدسوقى
وشركاهم  -شركة بسكو الند للصناعات الغذائية  -ش
تضامن

693

3060799

03

2336/33/32

2323/35/37

حمدى سيد بدوى وشركائه (ام او جروب )  -شركة
تضامن

697

3060756

03

2336/33/20

2323/35/20

محمد محمد قطب دبور  -الحبيب لتعبئة المواد الغذائية -
فرد مصرى الجنسية

690

3060756

03

2336/33/20

2323/35/20

محمد محمد قطب دبور  -الحبيب لتعبئة المواد الغذائية -
فرد مصرى الجنسية

690

3066257

03

2336/30/33

2323/35/30

ذى كواكر أوتس كومبانى  -شركة امريكية

695

3062052

03

2336/35/29

2323/35/27

السيد عبد الله السيد عبد التواب  -زاد للصناعات الغذائيه
 -فرد مصرى الجنسية

692

3062050

03

2336/35/29

2323/35/27

السيد عبد الله السيد عبد التواب  -زاد للصناعات الغذائيه
 -فردى  -مصرى الجنسية

690

3062059

03

2336/35/29

2323/35/39

السيد عبد الله السيد عبد التواب  -زاد للصناعات الغذائيه
 -فرد مصرى الجنسية

692

3060303

03

2336/39/33

2323/35/36

محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعة  -موسسة
فردية  -مصرى الجنسية

693

3065700

03

2336/37/03

2323/35/36

الصينية المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها ايمن
خيرى الحفيرى  -فردى  -سورى الجنسية

697

3066606

03

2336/36/03

2323/35/36

الوان لصناعة االيس كريم  -شركة مساهمة مصرية

697

3033329

03

2336/33/23

2323/35/25

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

690

3033630

03

2336/33/26

2323/35/37

ذا كابسول كومباني اس ال  -ذات مسؤليه محدوده
تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اسبانيا

699

3033056

03

2336/33/39

2323/35/35

سوسيتيه ديه برودوي نستله ا س .أيه  -شركة مساهمة
سويسرية

699

3033623

03

2336/33/30

2323/35/36

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

695

3030207

03

2336/32/32

2323/35/23

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -شركة ذات مسئوليه
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

699

3030206

03

2336/32/32

2323/35/33

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -شركة ذات مسئوليه
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

699

3030253

03

2336/32/32

2323/35/33

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م  -شركة ذات
مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
االمارات العربية المتحدة

699

3030252

03

2336/32/32

2323/35/33

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -شركة ذات مسئوليه
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

699

3030729

03

2336/32/36

2323/35/33

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

697

3030700

03

2336/32/36

2323/35/33

ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية

697

3030330

03

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة موريشيوس محدوده

697

3030339

03

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3030729

03

2336/32/36

2323/35/36

عبد الله رفاعي قاسم ابراهيم  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3035550

03

2330/36/30

2323/35/30

شركة نهضة مصر للزراعات المتطورة  -ش مساهمة
مصرية

606

3026326

03

2335/32/20

2323/35/25

اجرو ايجيبت للمنتجات الزراعية ( غالب )  -شركة
مساهمة مصرية

697

3002003

03

2339/33/33

2323/35/20

زكريا عيدالرحمن محمود ابراهيم  -النور والبركة
العالف الدواجن  -فرد  -مصرى الجنسية

603

3006736

03

2337/30/30

2323/35/20

زكريا عبد الرحمن محمود ابراهيم  -النور والبركه
العالف الدواجن  -فرد مصرى الجنسية

606

3053372

03

2337/35/30

2323/35/30

زياد على سالم وشركاة  -شركة توصية بسيطة

605

3052997

03

2337/39/35

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

695

3050660

03

2337/37/39

2323/35/36

شركة محمد عز الدين حسن مرسى وشركاه  -شركة
الدلتا لبيع وتعبئة المواد الغذائية  -شركة تضامن

697

3056363

03

2337/33/36

2323/35/29

المجد لتصدير الحاصالت الزراعية  -شركة ذات
مسئولية محدودة

606

3090637

03

2336/32/33

2323/35/29

شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها  -شركة
توصية بسيطة

699

3070502

03

2336/37/33

2323/35/25

االحسان للتصدير ش ذ م م -شركة ذات مسئولية
محدوده

606

3070663

03

2336/36/32

2323/35/20

شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها  -شركة
توصيه بسيطه

697

3075327

03

2336/36/30

2323/35/20

شركة سفن سبايس  secins 7شركة ذات مسئولية
محدودة

697

3032969

03

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه
وقائمة طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032963

03

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه
طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032967

03

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -شركةمساهمة مؤلفه
وقائمة طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032966

03

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه
وقائمة طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3030935

03

2336/32/36

2323/35/23

شركة اغري ماكس جروب س.ل.

697

3035026

03

2336/32/26

2323/35/37

اسامة خليل شكرى  -معرض سيارات اوتو كالس  -فرد
 -مصرى الجنسية

697

3000030

02

2339/30/30

2323/35/27

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

600

3075332

02

2336/36/30

2323/35/23

شركة ماستر فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

655

3063376

02

2336/33/22

2323/35/36

كيرلس وجيه واصف ابسخرون  -فرد -مصرى الجنسية

655

3063653

02

2336/35/39

2323/35/30

اشرف محمد شرف موسى -توتو الشام -فرد  -مصري
الجنسيه

690

3063653

02

2336/35/39

2323/35/30

أشرف محمد شرف موسى -توتو الشام  -فرد مصري
الجنسيه

690

3063652

02

2336/35/39

2323/35/30

أشرف محمد شرف موسى -توتو الشام -فرد مصري
الجنسيه

690

3063659

02

2336/35/39

2323/35/30

أشرف محمد شرف موسى -توتو الشام -فرد مصري
الجنسيه

690

3062737

02

2336/35/03

2323/35/33

نزية حافظ سليم ميخائيل (اكسالنت درينك للتصنيع و
التوزيع لصاحبها نزية حافظ سليم ميخائيل -فردي -
مصرى الجنسية

697

3062722

02

2336/39/32

2323/35/30

اشرف محمد شرف موسى  -توتو الشام  -فرد مصري
الجنسيه

690

3066267

02

2336/36/36

2323/35/20

داياتيكا هيلث انترناشيونال -طارق حسين احمد محمد
عويس وشركاه -توصيىة بسيطة

697

3033330

02

2336/33/03

2323/35/30

بيبسيكو انك - .شركة متحدة تالفت بموجب قوانين والية
نورث كارولينا

695

3033056

02

2336/33/35

2323/35/30

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

699

3030330

02

2336/33/26

2323/35/23

بيبسيكو انك  -شركة متحده تألفت بموجب قوانين واليه
نورث كارولينا

699

3030565

02

2336/32/35

2323/35/33

بيبسيكو -أنك  -شركة متحدة تالغت بموجب قوانين والية
نورث كارولينا  -الواليات المتحدة األمريكيه

699

3030333

02

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3030337

02

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3030336

02

2336/32/33

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدوده

697

3035227

02

2336/32/25

2323/35/36

شركة منتجات مياه مصر ( )oeeiiاكوا دلتا eaue
 - nnmaeش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

697

3033306

00

2336/33/37

2323/35/33

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركة مساهمة
مصرية

697

3063763

00

2336/32/30

2323/35/37

نيكوفينتشرز هولدينجز ليمتد  -شركة محدوده

699

3067537

00

2336/30/37

2323/35/03

شركة فتحى أحمد على التالوى وشركاه ( -الوردة
للدخان ) توصية بسيطة

693

3062693

00

2336/39/33

2323/35/29

اوبين هوريزون ال تي دي  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

697

3062692

00

2336/39/33

2323/35/29

اوبين هوريزون ال تي دي  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

697

3065303

00

2336/37/37

2323/35/36

اي اف ديفيلوبنت هولدينغ ليميتد  -ش قابضه

695

3069966

00

2336/36/23

2323/35/36

شركة الحناوى للدخان والمعسل  -شركة توصية بسيطة

697

3069733

00

2336/36/23

2323/35/36

شركة الحناوى للدخان والمعسل  -شركة توصية بسيطة

697

3067039

00

2336/36/32

2323/35/29

ريفيرسونج تيكنولوجي (شينزين) كو  -ليمتد  -شركة
ذات مسئوليه محدوده صينية

697

3066296

00

2336/36/36

2323/35/20

الشامي للتجارة والتوكيالت الدخان المعسل  -شركة
تضامن

697

3030967

00

2336/32/36

2323/35/37

سكاند ينيفيان توباكو جروب ايرسل المحدودة  -شركة
خاصة ذات مسئولية محدودة

697

3030533

05

2335/30/30

2323/35/36

الشركة الدولية لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة
مصرية

699

3030530

05

2335/30/30

2323/35/36

الشركة الدولية لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة
مصرية

699

3020007

05

2335/36/37

2323/35/30

ال بوينتيك انترناشونال ليمتد  -شركه محدودة امريكيه

695

3027396

05

2335/32/36

2323/35/33

شركة ايجيبت فودز  -شركة مساهمة مصرية

697

3093003

-0
5

2337/33/36

2323/35/36

رضوى ابراهيم عبد الحى ابراهيم  -هايت لالستير اد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

653

3090700

05

2336/33/03

2323/35/20

ستوريتيل سويدين ايه بي  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة السويد

699

3090636

05

2336/32/33

2323/35/29

شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها  -شركة
توصية بسيطة

699

3099027

05

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون االستثمار رقم 6
لسنة 3667

697

3099005

05

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت  -شركة مساهمة
مصرية

697

3099930

-0
5

2336/30/30

2323/35/36

منال محمود عبد الشافى وشركاها -شركة توصية بسيطة

697

3072093

05

2336/39/30

2323/35/37

عبير سيلم صبحى و افيلينو  -فرد  -مصرى الجنسية

699

3070023

05

2336/37/26

2323/35/33

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

699

3070750

05

2336/36/39

2323/35/33

هانجزهو هيكفيجون ديجيتال تكنولوجى كو  ،ال تى دى

699

 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقالقوانين الصين

3070663

05

2336/36/32

2323/35/20

شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها  -ش توصيه
بسيطه

697

3075326

05

2336/36/30

2323/35/20

شركة سفن سبايس  secins 7شركة ذات مسئولية
محدودة

697

3076007

05

2336/33/35

2323/35/36

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

699

3076360

05

2336/33/20

2323/35/37

شركة جست كلين للتجارة العامة ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الكويت

697

3076000

05

2336/33/26

2323/35/36

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

699

3063933

05

2336/33/35

2323/35/36

ميادس انكوربريشن  -شركة ذات مسئوليه محدوده

690

3063932

05

2336/33/35

2323/35/36

ميادس انكور بريشين  -شركة ذات مسئوليه محدوده

690

3060590

05

2336/32/03

2323/35/33

وندرويل رانيا عادل زكى عبده وشريكها  -شركة
توصية بسيطة

697

3065507

05

2336/32/30

2323/35/36

مجموعه عربيا التجارية  -شركة مساهمة مصرية

690

3065725

05

2336/32/37

2323/35/37

شنت لالستثمار الصناعي  -شركة مساهمة

697

3069659

05

2336/32/27

2323/35/23

مانوليا هولدينغ ال تي دي

697

3067505

05

2336/30/33

2323/35/03

شركة تريد الين ستورز  -شركة ذات مساهمة

699

3066392

05

2336/30/30

2323/35/36

الهندسيه لالنظمه و التدريب و التكنولوجيا  -شركة
مساهمة

697

3066373

05

2336/30/30

2323/35/27

الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة  -شركة
مساهمة مصرية

690

3063370

05

2336/30/30

2323/35/33

بي أند أف كومورشال أند غارمنت اند ستريز أس.أي -
شركة مساهمة يونانية

697

3063093

05

2336/35/37

2323/35/36

جي  .كى  .ام هوتليز اندريزورتز الدارة وتشغيل
المنشأت السياحية و الفندقية  -شركة مساهمه

690

3060336

05

2336/39/33

2323/35/33

اباتشي كوربوريشن-شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

699

3060359

05

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية

693

3060203

05

2336/39/39

2323/35/20

بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى شركة
ذات مسئولية محدودة

697

3060793

05

2336/39/20

2323/35/37

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
السودان

699

3060795

05

2336/39/20

2323/35/37

شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
السودان

699

3065330

05

2336/37/36

2323/35/36

شركة كويك تونتى فور لالغذية المميزة ش م م  -شركة
مساهمة

697

3069690

05

2336/36/25

2323/35/25

كرم حسين سيد ربيع  -فليكس ساين  -فرد مصرى
الجنسية

697

3067039

05

2336/36/26

2323/35/36

شركة ارما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم

699

3067693

05

2336/36/33

2323/35/36

محمد عمر واعظ  -فرد  -سورى الجنسية

699

3066303

05

2336/36/32

2323/35/36

عبد العزيز سعيد محمد احمد ابو الوفا  -فروتي فروتس
 -فرد مصرى الجنسية

695

3066006

05

2336/36/36

2323/35/33

عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة
مستحضرات التجميل  -الحافظ لالستيراد والتصدير
وتجارة مستحضرات التجميل  -فرد مصرى الجنسية

697

3066053

05

2336/36/36

2323/35/33

عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة
مستحضرات التجميل  -الحافظ لالستيراد والتصدير
وتجارة مستحضرات التجميل  -فرد مصرى الجنسية

697

3066057

05

2336/36/36

2323/35/27

علبيتكس ش م م  -شركة مساهمة مصرية

697

3066603

05

2336/33/35

2323/35/20

ايه بى اس ايه بنك ليمتد  -ش محدوده المسئوليه بجنوب
افريقيا

699

3033050

05

2336/33/35

2323/35/23

معتز الدويك لأللبسة -فرد  -تاسست وقائمة طبقا لقوانين
المملكة الهاشمية االردنية

699

3033533

05

2336/33/37

2323/35/25

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

690

3032532

05

2336/33/23

2323/35/33

نون ايه دي هولدينغز ليميتد -شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

699

3032530

05

2336/33/23

2323/35/20

نون ايه دي هولدينغز ليميتد -شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

699

3032505

05

2336/33/20

2323/35/27

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

697

3032967

05

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه
طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032962

05

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه
طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032609

05

2336/33/26

2323/35/33

الهالل والنجمة الفضية مصر -سالم امين سالم وشركاه -
ش توصية بسيطة

697

3030503

05

2336/32/35

2323/35/35

يونيفار سوليوشنز انك  -قائمة ومؤلفه طبقا لقوانين
واليه الينوى الواليات المتحده االمريكيه

699

3030569

05

2336/32/36

2323/35/36

محمد مكرم محمد السيد  -سي ار سفن  -فرد  -مصرى
الجنسية

697

3030933

05

2336/32/36

2323/35/33

اسالم سيد كامل حمدي محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3030670

05

2336/32/33

2323/35/29

دورا جروب ليمتد.شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3030009

05

2336/32/39

2323/35/36

محمود عادل عبد الباري الطحالوي -مجال للتدريب
للكمبيوتر واللغات وتأجير القاعات االجتماعية وتأجير
اماكن للغير

697

3030507

05

2336/32/37

2323/35/36

مصطفى السيد ابراهيم البغدادى -فرد  -مصرى الجنسية

697

3035373

05

2336/32/25

2323/35/23

سى اي لتقسيط السلع المعمرة  -سهولة  -شركة مساهمة
مصرية

697

3035567

05

2336/32/03

2323/35/33

موانئ دبي العالمية م.م.ح  -شركة مؤسسة وقائمة وفقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة

697

3035566

05

2336/32/03

2323/35/33

موانئ دبي العالمية م.م.ح  -شركة مؤسسة وقائمة وفقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة

697

3035976

05

2323/33/33

2323/35/25

شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود
عبد العزيز وشركائهما ( -بن اليمنى)  -شركة تضامن

697

3039000

05

2323/33/30

2323/35/33

بيكي فوتون موتور كو  -ليمتد  -شركة محدوده مؤلفة
طبقا لقوانين الصين

697

3039592

05

2323/33/39

2323/35/36

ظالل الشام لالثاث  -شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3030536

09

2335/30/30

2323/35/36

الشركة الدولية لالستثمار العقارى  -ش  .م  .م

699

3095260

09

2336/32/36

2323/35/35

سينتشري  23ريل استيت ال ال سي  -شركة ذات
مسئولية محدودة

699

3062393

09

2336/35/23

2323/35/23

فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش  .م
 .م  -شركة مساهمة مصرية

699

3060357

09

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى -شركة مساهمة مصريه

693

3060395

09

2336/39/33

2323/35/33

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة

692

3060756

09

2336/37/30

2323/35/23

شركة طالل ابو غزالة لالستشارات المالية ش.ذ.م.م -
شركة ذات مسئولية محدودة

699

3066209

09

2336/33/30

2323/35/25

الحيل القابضة -شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة

695

قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى أبو ظبى -
االمارات العربية المتحدة

3066603

09

2336/33/35

2323/35/20

ايه بى اس ايه بنك ليمتد  -ش محدوده المسئوليه بجنوب
افريقيا

699

3066600

09

2336/33/35

2323/35/20

ايه بى اس ايه بنك ليمتد  -شركة محدوده المسئوليه
بجنوب افريقيا

697

3033603

09

2336/33/26

2323/35/23

كاسيل للتطوير العمراني  -شركة مساهمه مصرية

695

3030709

09

2336/32/36

2323/35/25

سويسوتيل مانجمنت جى ام بى اتش  -شركة ذات
مسئوليه محدودة فى سويسرا

697

3030670

09

2336/32/33

2323/35/29

دورا جروب ليمتد.شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3030200

09

2336/32/35

2323/35/29

وفاكاش  -شركة عامة محدودة

697

3030763

09

2336/32/36

2323/35/37

هاينان اكسينر وان سوفتوير كو  -ال تي دي  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الصين

699

3035333

09

2336/32/20

2323/35/33

شركة شديد كابيتال ليميتيد  -شركة فى جزر كايمان

699

3030520

07

2335/30/30

2323/35/36

الشركة الدولية لالستثمار العقارى  -ش  .م  .م  -شركة
مساهمة مصرية

699

3099026

07

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون االستثمار رقم 6
لسنة 3667

697

3099009

07

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

697

3076365

07

2336/33/20

2323/35/37

شركة جست كلين للتجارة العامة ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الكويت

697

3060356

07

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة

693

3067332

07

2336/36/27

2323/35/20

ساج لالنشاء والتعمير  -شركة مساهمة مصرية

695

3033603

07

2336/33/26

2323/35/23

كاسيل للتطوير العمراني  -شركة مساهمه مصرية

695

3035363

07

2336/32/25

2323/35/23

شركة الحفر الوطنية  -شركة مساهمة مصرية

697

3095776

06

2336/32/36

2323/35/36

ال جي اليكترونيكس انك - ،.شركة كورية مساهمة

690

3099026

06

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 6
لسنة 3667

697

3099007

06

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

697

3067237

06

2336/30/30

2323/35/29

ربيع غالب صادق عطاطرة  -فرد  -اماراتى الجنسية

697

3060356

06

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية

693

3060397

06

2336/39/33

2323/35/33

شركة طابروك للتعمير  -شركة مساهمة

692

3030673

06

2336/32/33

2323/35/29

دورا جروب ليمتد.شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3093326

06

2337/33/30

2323/35/25

ثروت محمد عوض فرحات الهنا لتعبئة المواد الغذائية
 -فرد  -مصرى الجنسية

600

3093396

06

2337/33/26

2323/35/25

حامد احمد محمود مسعود  -المؤسسة التجارية للمنتجات
الغذائية واالستيراد والتصدير ميلكى فارما  -فرد -
مصرى الجنسية

697

3079679

06

2336/36/23

2323/35/36

خالد مصطفى كمال الدين حسين  -غموس  -فرد -
مصرى الجنسية

697

3066660

06

2336/36/26

2323/35/33

وائل عشرى على احمد  -وايت دريم لتعبئة المواد
الغذائية  -فردي  -مصرى الجنسية

697

3032032

06

2336/33/23

2323/35/23

احمد يحيا عبد الفتاح مرسي  -ميالنو اف  - 39فرد
مصرى الجنسية

697

3032607

06

2336/33/26

2323/35/33

الهالل والنجمة الفضية مصر -سالم امين سالم وشركاه -
ش توصية بسيطة

697

3030506

06

2336/32/35

2323/35/35

يونيفار سوليوشنز انك  -قائمة ومؤلفه طبقا لقوانين
واليه الينوي الواليات المتحده االمريكيه

699

3035566

06

2336/32/03

2323/35/33

موانئ دبي العالمية م.م.ح  -شركة مؤسسة وقائمة وفقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة

697

3035563

06

2336/32/03

2323/35/33

موانئ دبي العالمية م.م.ح  -شركة مؤسسة وقائمة وفقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة

697

3095763

03

2336/32/36

2323/35/36

ال جي اليكترونيكس انك  -شركة مساهمة كورية

690

3096633

03

2336/30/36

2323/35/36

مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  -المجد
لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

606

3062665

03

2336/32/23

2323/35/33

كارما اوتوموتيف ال ال سي -شركة ذات مسئولية
محدودة

699

3030535

03

2336/32/37

2323/35/36

شركة الماسة للتأجير ومعالجة المياة -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

697

3035362

03

2336/32/25

2323/35/23

شركة الحفر الوطنية  -شركة مساهمة مصرية

697

3295599

03

2333/33/30

2323/35/35

اتش تى سى كوربوريشن  -شركه مساهمه تايوانية

699

3265706

03

2330/32/30

2323/35/20

ماجد الفطيم القابضه ( ش ذ م م)  -شركة اماراتية ذات
مسئولية محدودة

697

3027373

03

2335/32/36

2323/35/33

شركة ايجيبت فودز  -شركة مساهمة مصرية

697

3026905

03

2339/33/03

2323/35/33

كورا بورا  -مؤسسة خيريه

697

3055063

03

2337/36/35

2323/35/23

جاب الله وشركاة  -المدرسة المصرية للغات  -شركة
توصية بسيطة

697

3095332

03

2336/32/39

2323/35/36

شركة امبير انترناشيونال ش.م.ل (أوف شور)  -شركة
مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين الجمهورية اللبنانية

692

3099006

03

2336/32/27

2323/35/36

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 6
لسنة 3667

697

3096957

03

2336/30/30

2323/35/30

شركة ماجد الفطيم للسينما ش.ذ.م.م  -شركة ذات
مسئولية محدودة

695

3073205

03

2336/30/03

2323/35/36

الثام اند واتكينز ال ال بي  -شركة تضامنية محدودة
المسئولية

606

3070030

03

2336/37/36

2323/35/03

المؤسسة العربية للتنمية المستدامة  -شركة أردنية

697

3060935

03

2336/33/23

2323/35/20

سترايكس سبورتس أف زد  -ال ال سى  -شركة ذات
مسئولية محدودة

693

3065267

03

2336/33/03

2323/35/36

سي بي اس ستوديوز انك  -شركة امريكية متحدة

699

3066005

03

2336/30/30

2323/35/23

اكاديمية يوسى ماس العالمية -شركةذات مسؤلية محدوده

697

3066009

03

2336/30/30

2323/35/23

اكاديمية يوسى ماس العالمية  -شركة ذات مسؤلية
محدوده

697

3060393

03

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية

693

3066675

03

2336/36/03

2323/35/20

مصطفى زكريا السيد عبد الفتاح  -فرد  -مصرى
الجنسية

695

3066530

03

2336/33/36

2323/35/33

كن العالمية الرياضية  -شركة مساهمة مصرية

695

3066602

03

2336/33/35

2323/35/20

ايه بى اس ايه بنك ليمتد  -ش محدوده المسئوليه بجنوب
افريقيا

699

3033633

03

2336/33/26

2323/35/25

شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  -شركة
مساهمه مصرية

699

3033632

03

2336/33/26

2323/35/25

شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  -شركة
مساهمه مصرية

699

3033630

03

2336/33/26

2323/35/25

شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  -شركة

699

مساهمه مصرية

3033390

03

2336/33/03

2323/35/25

شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

699

3033399

03

2336/33/03

2323/35/25

شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

699

3033397

03

2336/33/03

2323/35/25

شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

699

3033396

03

2336/33/03

2323/35/25

شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

699

3032777

03

2336/33/25

2323/35/23

ناسكو هولدنغ ش م ل  -شركة لبنانية

699

3032663

03

2336/33/27

2323/35/23

جروب اس اي بي ديوتشالند جي ام بي اتش شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا دوله المانيا

699

3030392

03

2336/32/33

2323/35/36

ايهاب عبد الرحمن محمد قائد  -القائد  -فردي  -مصرى
الجنسية

697

3030305

03

2336/32/33

2323/35/33

كومباني جينيرال دي ايتابليسمان ميشالن  -شركه
فرنسيه

699

3035693

03

2323/33/39

2323/35/25

دعاء الزهراء محمود طاهر محمد  -فرد

697

3293573

02

2333/39/39

2323/35/36

دافي بروسيز تكنولوجي ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

699

3062365

02

2336/32/36

2323/35/33

جت فيتيد ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده

697

3060206

02

2336/39/39

2323/35/20

بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى -
شركة ذات مسئولية محدودة

697

3060696

02

2336/39/25

2323/35/03

ديبوى سنثيز  -إنك  -شركة امريكية

697

3032966

02

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه
طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032960

02

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه

695

وقائمةطبقا لقوانين واليه اوريغون

3030699

02

2336/32/33

2323/35/29

بايتيدانس ال تى دى  -ش ذات مسئوليه محدودة

697

3030696

02

2336/32/33

2323/35/29

دورا جروب ليمتد.شركة ذات مسئوليه محدودة

697

3030673

02

2336/32/33

2323/35/29

بايتيدانس ال تى دى  -ش ذات مسئوليه محدودة

697

3030760

02

2336/32/36

2323/35/37

هاينان اكسينر وان سوفتوير كو  -ال تي دي  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الصين

699

3035305

02

2336/32/20

2323/35/25

بريفيل بي تي واي ال تي دي

697

3035360

02

2336/32/25

2323/35/23

شركة الحفر الوطنية  -شركة مساهمة مصرية

697

3039903

02

2323/33/36

2323/35/36

حاتم محي محمد حسنين /همر للديكورات  -فرد مصرى
الجنسية

697

3252523

00

2333/33/25

2323/35/03

شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

669

3030526

00

2335/30/30

2323/35/36

الدولية لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية

699

3020366

00

2335/36/30

2323/35/36

مدحت محمد الطيب  -فرد -مصرى الجنسية

699

3027372

00

2335/32/36

2323/35/33

شركة ايجيبت فودز  -شركة مساهمة مصرية

697

3007036

00

2337/32/30

2323/35/20

اللبنانية جروب للتغذيه  -شركة مساهمة

699

3073293

00

2336/35/23

2323/35/35

شركة مشاريع الصالل التجارية  -شركة كويتيه ذات
مسئوليه محدوده

699

3079399

00

2336/36/30

2323/35/23

مطعم قصر الياسمين  -شركة ذات مسئوليه محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين قطر

699

3079036

00

2336/36/33

2323/35/33

ايهاب السعيد عبده زعتر  -فردى  -مصرى الجنسية

697

3077076

00

2336/36/03

2323/35/27

ميالد عادل عياد عيد  -فرد مصرى الجنسية

690

3077063

00

2336/36/03

2323/35/27

ميالد عادل عياد عيد -فرد مصري الجنسيه

699

3076260

00

2336/33/25

2323/35/20

السيد عز محمد رزق  -مطعم مرحبا للوجبات السريعة -
فردى مصرى الجنسية

699

3062372

00

2336/32/33

2323/35/36

بازوكا اند شوكليت  -بيشوى يوحنا جرجس وشركاه -
شركة تضامن

697

3066006

00

2336/30/23

2323/35/33

ايكوينوكس هولدينجز انك _شركة مساهمة  -تأسست
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية

699

3066550

00

2336/30/23

2323/35/33

بى آر آى بى هولدر ال ال سى  -ش امريكيه محدودة
المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

699

3066655

00

2336/30/29

2323/35/35

جولدن كب للمشروبات  -شركة مصريه ذات مسؤلية
محدوده

692

3066990

00

2336/30/37

2323/35/25

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

690

3062323

00

2336/35/23

2323/35/23

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين السعوديه

697

3060393

00

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة

693

3060593

00

2336/39/36

2323/35/23

شركة النسبة المختصه للتجارة  -شركة ذات مسئوليه
محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله السعوديه

699

3066920

00

2336/33/33

2323/35/23

امريكاز درايف  -ان براند بروبيرتيز ال ال سي -
شركة ذات مسئولية محدوده

699

3066692

00

2336/33/39

2323/35/25

ماريوت ورلدوايد كوربوريشن  -شركة منظمة وقائمة
بموجب القوانين المرعية فى والية ماريالند  -الواليات
المتحدة االمريكية

695

3030707

00

2336/32/36

2323/35/25

سويسوتيل مانجمنت جى .ام .بى .اتش  -شركة ذات
مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسرا

697

3030666

00

2336/32/33

2323/35/36

نجيب محفوظ علي سعيد  -فرد  -يمني الجنسية

697

3030337

00

2336/32/33

2323/35/36

نجيب محفوظ علي سعيد  -فرد  -يمني الجنسية

697

3030057

00

2336/32/39

2323/35/36

مطعم النجاحى للنيفه الصحابه انور وحسين النجاحى -
شركة توصيه بسيطه

697

3035333

00

2336/32/20

2323/35/33

سامر غسان رزف  -فرد لبنانى

699

3077350

00

2336/36/20

2323/35/27

شركة االطباء المتحدون للخدمات الطبيه والعالجيه -
شركة مساهمة

695

3060693

00

2336/33/26

2323/35/20

مستشفي الشروق  -شركة مساهمة مصرية

697

3069709

00

2336/32/20

2323/35/27

احمد جمال ماضي ابو العزايم  -مستشفى دار ابو
العزايم  -فرد مصرى الجنسية

695

3067056

00

2336/36/32

2323/35/25

معامل عاشور للتحاليل الطبيه  ( -احمد عاطف عبد
السالم عاشور وشريكه ) شركة تضامن

695

3033000

00

2336/33/39

2323/35/27

شركة راحة بالى  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3032966

00

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري انك  -ش مساهمة مؤلفه
طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032960

00

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري  -انك  -شركة مساهمة
مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3030060

00

2336/32/30

2323/35/03

احمد محمد سعيد عبدة نصر قدح  -فرد  -مصرى
الجنسية

699

3073209

05

2336/30/03

2323/35/36

الثام اند واتكينز ال ال بي  -شركة تضامنية محدودة
المسئولية

606

3063202

05

2336/33/36

2323/35/33

ايه  . 6كوم  ،انك  -شركة مساهمة امريكية

697

3063356

05

2336/33/22

2323/35/25

محمد اشرف هاشم خليل  -فرد  -مصرى الجنسية

697

3060392

05

2336/39/33

2323/35/35

سوريل لالستثمار العقارى -شركة مساهمة مصريه

693

3033606

05

2336/33/26

2323/35/03

جمعية رسالة لالعمال الخيرية

699

3032963

05

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري  -انك  -شركة مساهمة
مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032965

05

2336/33/25

2323/35/29

فول كريك فارم اند نرسري  -انك  -شركة مساهمة
مؤلفه طبقا لقوانين واليه اوريغون

695

3032776

05

2336/33/25

2323/35/23

ناسكو هولدنغ ش .م .ل  -شركة لبنانية

699

3030695

05

2336/32/33

2323/35/20

رامى عبد الوهاب عبد العظيم  -فردى  -مصرى
الجنسية

697

3030696

05

2336/32/33

2323/35/29

بايتيدانس ال تى دى  -ش ذات مسئوليه محدودة

697

3030672

05

2336/32/33

2323/35/29

بايتيدانس ال تى دى  -ش ذات مسئوليه محدودة

697

3030206

-7
6

2336/32/35

2323/35/20

بارجيت اندستريال كو ال تى دى .شركة ذات مسئوليه
محدودة

697

3066659

39
09

2336/30/36

2323/35/20

شركة العربى االفريقى الدولى للتأجير التمويلى  -شركة
مساهمة مصرية

697

3030337

-0
39

2336/32/33

2323/35/37

المر للمنتجات البالستيكية والمواد الالصقة (جولدن
جلو) لصاحبها عبده السيد عبده السيد المر  -فرد -
مصرى الجنسية

697

3069537

39
03

2336/36/36

2323/35/36

اشرف فوزي يوسف محمد ومحمد احمد سيد عبد القادر
وشركاهما  -دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع  -شركة تضامن

699

3060602

-0
39

2336/33/39

2323/35/33

عبد الرحمن عبد القادر عبده احمد  -المصرية للخدمات
البترولية  -فرد مصرى الجنسية

697

3033536

33
37

2336/33/37

2323/35/27

ايجى تك للصناعة والتجارة لصاحبها محمد زكريا احمد
مصطفى  -فردى  -مصرى الجنسية

699

3062969

-30
-36
25
29

2336/32/37

2323/35/33

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

699

3030067

-0
36

2336/32/35

2323/35/03

نادين محمد احمد جاد احمد  -برفيو دى لوكس للعطور-
فرد مصرية الجنسية

695

3035665

-33
30
23

2323/33/36

2323/35/25

شركة كريستال عصفور انترناشيونال -شركة مساهمة

697

3066360

-6
33
23

2336/33/33

2323/35/25

هوهو لالجهزة الكهربائية واالثاث المنزلى  -شركة
مساهمة مصرية

699

3033066

-6
33
23

2336/33/39

2323/35/25

هو هو لالجهزة الكهربائية واالثاث المنزلى -شركة
مساهمة مصرية

695

3035359

20
25

2336/32/20

2323/35/20

نجيب وهبه بخيت بطرس  -فردى  -مصرى الجنسية

697

3033096

25
03

2336/33/35

2323/35/23

بريزيدنت اند فيلوز اوف هارفرد كولدج  -مؤسسة
خيرية طبقا لقوانين والية ماساتشوستس

699

3060633

26
03

2336/33/39

2323/35/36

لورينز سناك  -ورلد هولدنج جى ام بى اتش

699

3060632

26
03

2336/33/39

2323/35/36

لورينز سناك _ ورلد هولدنج جى ام بى اتش

699

3030233

26
03

2336/32/32

2323/35/35

شركة النادي للصناعات الغذائية  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

695

3033603

26
03

2336/33/03

2323/35/27

شركة البيان للتجارة (اشرف محمد حسن وشركاه) -
شركة توصية بسيطة

697

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
3030336

الفئة
-26
03
02

تاريخ االيداع
2336/32/33

تاريخ التسجيل
2323/35/25

اسم مالك العالمة
شركة سنتوري بيزنس هولدينغ ش.م.ل

عدد النشر عن القبول
697

3062965

-26
-03
03
02

2336/32/37

2323/35/33

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

699

3066559

-03
02
00

2336/30/23

2323/35/33

بى آر آى بى هولدر ال ال سى  -شركة امريكيه
محدودة المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

699

3030056

-6
00

2336/32/39

2323/35/33

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

697

3060336

-0
-5
33
03

2336/32/20

2323/35/20

شركة فارماجين هيلث كير ايجيبت  -شركة ذات
مسئولية محدودة

699

3066007

33
05

2336/30/32

2323/35/20

شركة منلو للتجاره والصناعه ش م م  -شركة مساهمه
مصريه

690

3066006

33
05

2336/30/32

2323/35/20

شركة منلو للتجاره والصناعه ش م م  -شركة مساهمه
مصريه

690

3035339

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس -محمد محمود قاسم ابو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

699

3035337

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم ابو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة و صناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

697

3035336

-3
-2
39

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم ابو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

699

05

3035336

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم ابو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

699

3035332

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة و صناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

697

3035330

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

697

3035330

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

697

3035335

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

699

3035339

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

697

3035337

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

699

3035336

-3
-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

697

3070767

-39

2336/37/37

2323/35/20

شريف محمد سعد ابو زيد ابو زيد  -فرد  -مصرى

697

الجنسية

-36
-22
29
05

3035333

-2
39
05

2336/32/20

2323/35/36

شركة مهندس محمد محمود قاسم ابو الخير وشركاه -
شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة -
شركة تضامن

699

3065956

-6
-36
05
07

2336/37/26

2323/35/03

ابراج للتطوير العمرانى (ش.م.م )  -شركة مساهمة
مصرية

699

3063526

25
05

2336/33/30

2323/35/36

خطاب المالبس الجاهزة نور الدين عمر حمشو خطاب -
فردى  -مصرى الجنسية

697

3032750

25
05

2336/33/25

2323/35/25

تيرن اون للحلول المبتكرة -ش.ذ.م.م  -شركه ذات
مسئولية محدوده

699

3060656

-0
-5
03

2336/33/26

2323/35/20

محروس محمود على بشير داود  -اوميجا فارما لتوريد
االعشاب الطبية والزيوت الطبية  -فردى  -مصرى
الجنسية

697

3066350

-26
-03
02
05

2336/36/39

2323/35/33

البيالح للصناعات الغذائية المتحدة  -شركة ذات مسئولية
محدودة

697

3079270

-0
05
06

2336/36/36

2323/35/36

فاطمة محمود نور الدين احمد وشريكها  -ايه تو زد
ايجيبت  -شركة توصية بسيطة

652

3079270

-0
05
06

2336/36/36

2323/35/36

فاطمة محمود نور الدين احمد وشريكها  -ايه تو زد
ايجيبت  -شركة توصية بسيطة

695

3079275

-0
05
06

2336/36/36

2323/35/36

سمر حسين وصفى وشريكها  -شركة الزهراوان
لالستيراد والتصدير والتوريدات  -شركة توصية بسيطة

652

3076605

-0

2336/33/30

2323/35/36

فاطمه محمود نور الدين احمد وشريكها  -ايه تو زد

690

ايجيبت  -شركه توصية بسيطه

05
06

3066063

-05
07
05

2336/36/22

2323/35/25

مودرن كونسبتس للتطوير والتجارة  -شركة مساهمة
مصرية

697

3070005

-6
-05
06
02

2336/37/36

2323/35/30

احمد سعيد جابر رضوان وشريكية  -شرق اسيا للنظم
والحاسبات  -شركة تضامن

692

3069677

-6
-05
06
02

2336/36/25

2323/35/30

احمد سعيد جابر رضوان وشريكية  -شرق اسيا للنظم
والحاسبات  -شركة تضامن

690

3066620

-6
-05
06
02

2336/36/26

2323/35/35

الشركة المصرية لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

695

3077376

-26
05
06

2336/36/29

2323/35/36

محمد خضر واسامة عبد الرؤف وشريكتهما  -شركه
تضامن

695

3039636

-26
05
06

2323/33/23

2323/35/33

ام اي جروب (بيور الند)  -شركة ذات مسئولية محدودة

697

3069292

-7
-6
-33
05
06

2336/32/37

2323/35/33

اسماعيل ياسين االبعج عبد الكريم  -فرد مصرى
الجنسية

697

3033366

05
06

2336/33/37

2323/35/23

اكور  -شركة فرنسية

699

3033603

05
06

2336/33/03

2323/35/27

شركة البيان للتجارة (اشرف محمد حسن وشركاه) -
شركة توصية بسيطة

697

3073236

-32
-26
05
00

2336/35/23

2323/35/36

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

697

3033333

-03
05
00

2336/33/37

2323/35/36

احمد محمد صالح السيد حسن عياد  -فرد مصرى
الجنسية

699

3069723

-0
-7
-6
-33
-05
-07
-06
03
02

2336/36/23

2323/35/36

ال جي اليكترونيكس انك  -شركة كوريه مساهمة

690

3070562

05
00

2336/36/32

2323/35/33

مدحت توفيق وشريكته  -تاون الب للتحاليل الطبية -
شركة توصية بسيطة

697

3066253

-5
-33
05
00

2336/30/33

2323/35/36

نادين حسن احمد حسن وهبه  -فرد مصرية الجنسية

699

3062007

-9
05

2336/35/29

2323/35/25

عمرو سعيد محمد عثمان  -مؤسسة برايت فيجين
الستيراد والتوكيالت التجارية  -فرد مصرى الجنسية

697

3035679

-6
05

2323/33/36

2323/35/33

زهيمي شانجبين تيكنولوجي (شينزهين) كو  ،.ليمتد-
شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

697

3033327

09
07

2336/33/03

2323/35/23

كاسيل للتطوير العمرانى  -شركة مساهمة مصرية

695

3033329

09
06

2336/33/03

2323/35/23

كاسيل للتطوير العمرانى  -شركه مساهمة مصريه

695

3030330

-6
06
02

2336/32/33

2323/35/27

سنديان ميديا كرييتف  -شركة ذات مسئولية محدوده

699

3030630

-6
06
03

2336/32/36

2323/35/33

ريوت جيمز ,انك شركة امريكية متحدة تألفت بموجب
قو انين ديالوير

699

3066670

03
02

2336/36/03

2323/35/20

شركة اجايل بزنس موديولز  YBIش.ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدوده

695

3073230

-32
-26
00
00

2336/35/23

2323/35/36

شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

697

3066320

-5
33

2336/30/37

2323/35/39

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

699

3066393

-5
03

2336/30/03

2323/35/36

عصام عبد الاله جاد الرب عبد المطلب  -العشاب
لتصنيع واستخالص وتعبئة الزيوت واالعشاب الطبيعية
 -فرد مصرى الجنسية

697

3063957

-5
03

2336/30/22

2323/35/20

ايمن محمد رشاد محمد الشاعر  -فورتكس  -فردى -
مصرى الجنسية

697

