جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
3230020

الفئة
1

تاريخ االيداع
2311/30/31

تاريخ التسجيل
2323/31/22

اسم مالك العالمة
منشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات -
عماد يعقوب عوض اهلل  -فرد

عدد النشر عن القبول
053

3202330

1

2310/30/23

2323/31/10

شركة مهندس محمد محمود قاسم ابوالخير وشركاة  -ش
المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة  -ش
تضامن

003

3033000

1

2310/30/35

2323/31/23

شركة اى  .أى  .دو بونت دى نيمورز آند كومبانى -
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3005220

1

2310/30/14

2323/31/20

كاربون هولدينجز ليمتد  -شركة محدودة مصرية

051

3005031

1

2310/30/32

2323/31/10

احمد محمد فتح اهلل زهران  -زهران لالستيراد
والتصدير  -رد  -مصرى الجنسية

051

3205350

2

2312/35/10

2323/31/22

منشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات -
عماد يعقوب عوض اهلل  -فردي  -مصري الجنسية

053

3025414

2

2315/11/35

2323/31/20

شركة ممدوح صادق يمنى وشركاه  -دلتا للبويات
والصناعات الكيماوية  -شركة تضامن

023

3053333

2

2310/30/20

2323/31/21

شركة سكيب للكيماويات  -شركة مساهمة مصريه

003

3050054

2

2310/13/03

2323/31/12

شركة الصناعات الكيماوية الحديثة  - I C M -شركة
مساهمة مصرية

000

3200034

0

2312/30/25

2323/31/13

يونيليفر بى ال سى  -شركة عامة محدودة المسئولية .

003

3203010

0

2310/30/10

2323/31/14

يونيليفر بى ال سى  ---شركة عامة محدودة المسئولية

004

3030055

0

2314/13/15

2323/31/23

ليلى محمد نديم وشركاها  -يونيتد هلس كير  -شركة
توصية بسيطة

053

3023032

0

2315/12/30

2323/31/35

رويال كوزماتيك ش م م  --شركة مساهمة مصرية

040

3023030

0

2315/12/30

2323/31/30

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية

010

3020100

0

2315/12/20

2323/31/35

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

000

3020140

0

2315/12/20

2323/31/33

رويال كوزماتيك ش م م شركة مساهمة مصرية

003

3040000

0

2313/11/21

2323/31/20

اوفرسيز تريدينج اند كونسلتينج اس ايه ال ( اوف شور
)  -شركة لبنانية

051

3045003

0

2310/31/34

2323/31/15

الشركة السعودية المصرية لالمالح والمعادن سيكو
سولت  -شركة مساهمة مصرية

053

3040310

0

2310/30/21

2323/31/10

ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل (ماش
بريميير)  -شركة مساهمة

042

3051330

0

2310/35/30

2323/31/22

كوزمو بوليتان للتجميل ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

053

3050042

0

2310/13/31

2323/31/23

سيتى انداستريز لصناعات المنظفات ومستحضرات
التجميل st r tudnc ytic

000

3034003

0

2310/31/03

2323/31/32

شركه ضياء النسك  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

044

3035243

0

2310/32/30

2323/31/22

سلوي شاكر بولس و شريكها  -شركة توصية بسيطة

040

3030303

0

2310/30/10

2323/31/23

شركة داستي إيطالي اس ار ال  -شركة ذات مسئولية
محدودة

040

3030023

0

2310/30/10

2323/31/10

الشركة الدولية لالجهزة االلكترونية  -مساهمة مقفلة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودىة

040

3030343

0

2310/30/23

2323/31/33

شركة رازا للتجهيزات الطبية  -شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين األردن

040

3030403

0

2310/34/10

2323/31/20

رفاعى محمد رفاعى على و شركاه  -الريحانى لتصنيع
الكولونيا و العطور  -شركة تضامن

040

3030401

0

2310/34/10

2323/31/20

رفاعى محمد رفاعى على و شركاه  -الريحانى لتصنيع
الكولونيا و العطور  -شركة تضامن

053

3030405

0

2310/34/10

2323/31/20

رفاعى محمد رفاعى على و شركاه  -الريحانى لتصنيع
الكولونيا و العطور  -شركة تضامن

040

3030030

0

2310/34/10

2323/31/30

جانت اية بى  -شركة مساهمة سويدية تاسست وقائمة
طبقا لقوانين السويد

040

3003115

0

2310/34/20

2323/31/23

سيتى انداستريز لصناعات المنظفات ومستحضرات
التجميل st r tudnc ytic

044

3003520

0

2310/35/30

2323/31/30

شركة كاراس  -شركة تضامن تأسست وقائمة طبقا
لقوانين جمهورية مصر العربية

051

3003043

0

2310/35/10

2323/31/30

سعيديوسف كامل وشريكته  -شركه توصيه بسيطه

045

3001110

0

2310/35/10

2323/31/10

يونايتيد كابيتال  -ايه تو اس  -شركة توصية بسيطة

053

3001110

0

2310/35/10

2323/31/10

يونايتيد كابيتال  -ايه تو اس  -شركة توصية بسيطة

053

3001523

0

2310/35/20

2323/31/22

محمود عبده السيد و شريكه  -الرتياج كوزماتيك -
شركة توصية بسيطة

053

3001520

0

2310/35/20

2323/31/22

محمود عبده السيد و شريكه  -الرتياج كوزماتيك -
شركة توصية بسيطة

053

3001034

0

2310/35/01

2323/31/30

اشرف احمد لطفي محمد رجب  -لطفى لالستيراد
والتصدير  -فردى  -مصرى الجنسية

051

3002231

0

2310/33/13

2323/31/35

باث اند بودي ووركس براند مانجمنت  ،انك  -شركة
محدودة المسئولية منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية في والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3002402

0

2310/33/23

2323/31/23

سيتى انداستريز لصناعات المنظفات ومستحضرات
التجميل st r tudnc ytic

053

3004453

0

2310/30/03

2323/31/35

اوميجا فاروم  -ماجد عبد المنعم امين برغش  -فردى
 -مصري الجنسية

040

3005003

0

2310/30/32

2323/31/03

النيل العالميه لالستثمار والتنميه والتصنيع  -شركة ذات
مسئولية محدودة

051

3005002

0

2310/30/32

2323/31/22

شركه اوكسجين للتجاره والتوكيالت  -شركة مساهمة
مصرية

051

3003041

0

2310/30/10

2323/31/23

شركة دى ان بى الىيرفا مصر لتجارة مستلزمات

051

الحمية  -شركة ذات مسئوليه محدودة

3004040

4

2313/35/30

2323/31/12

أسامة عبد الحكيم إبراهيم عفيفى حسن  -الديجا لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

053

3004044

4

2313/35/30

2323/31/12

أسامة عبد الحكيم إبراهيم عفيفى حسن  -الديجا لالستيراد
والتصدير  -فرد مصري الجنسية

053

3000522

4

2313/30/20

2323/31/22

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

003

3000520

4

2313/30/20

2323/31/22

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

003

3034000

4

2310/31/03

2323/31/35

اندلس الشرق للتجاره العامه ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
االمارات العربية المتحدة

044

3004310

4

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3005155

4

2310/30/14

2323/31/20

حماده صبح أبو العنين ابو العنين الفار  -الصعيدي
لصناعة و تجارة الدخان  -فرد مصري الجنسية

051

3005150

4

2310/30/14

2323/31/20

حماده صبح أبو العنين ابو العينين الفار  -الصعيدي
لصناعة و تجارة الدخان و االستيراد والتصدير  -فردي
مصري الجنسية

051

3005220

4

2310/30/14

2323/31/20

كاربون هولدينجز ليمتد  -شركة محدودة مصرية

051

3005004

4

2310/30/20

2323/31/03

أكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة امريكية
نظمت بموجب قوانين نيو جيرسى  -الواليات المتحدة
االمريكية

051

3005005

4

2310/30/20

2323/31/03

أكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة امريكية
نظمت وقئمة بموجب قوانين نيوجيرسى  -الواليات
المتحدة االمريكية

051

3005000

4

2310/30/20

2323/31/03

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

051

3252040

5

2313/13/23

2323/31/14

سانوفى  -شركة مساهمة

050

3205330

5

2310/32/24

2323/31/35

رويال كوزماتيك-شركة مساهمة مصرية

000

3023030

5

2315/12/30

2323/31/33

رويال كوزماتيك ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

040

3023035

5

2315/12/30

2323/31/33

رويال كوزماتيك ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

000

3023030

5

2315/12/30

2323/31/35

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية .

000

3023030

5

2315/12/30

2323/31/30

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية

010

3023003

5

2315/12/30

2323/31/33

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية

000

3020140

5

2315/12/20

2323/31/33

رويال كوزماتيك -شركة مساهمة مصرية

003

3020154

5

2315/12/20

2323/31/30

رويال كوزماتيك ش م م  -شركة مساهمة مصرية

003

3020131

5

2315/12/20

2323/31/30

رويال كوزماتيك -شركة مساهمة مصرية

003

3043540

5

2313/30/21

2323/31/12

ليبتس ايجيبت لالدوية والمستحضرات الطبية  -شركة
مساهمة

051

3040142

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040140

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040144

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040145

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040143

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040140

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040140

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040140

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040152

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040150

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040154

5

2313/11/13

2323/31/03

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040155

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040153

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040150

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040150

5

2313/11/13

2323/31/03

اتش لوندبيك ايه  /اس شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040150

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

003

3040133

5

2313/11/13

2323/31/30

اتش لوندبيك ايه  /اس  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3043000

5

2310/32/30

2323/31/14

شركة الهالة غلوبل للتجارة العامة ) ( ش م م ) شركة
محدودة المسئولية

004

3040310

5

2310/30/21

2323/31/10

ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل (ماش
بريميير )  -شركة مساهمة

042

3040323

5

2310/30/21

2323/31/10

ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل (ماش
بريميير)  -شركة مساهمة

042

3030000

5

2310/31/10

2323/31/10

فيف هيلثكير كومباني  -شركة توصية بسيطة باالسهم
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

044

3030000

5

2310/31/10

2323/31/10

فيف هيلثكير كومباني  -شركة توصية بسيطة باالسهم
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

044

3030004

5

2310/31/10

2323/31/21

فيرتكس فارماسيوتيكال انكوربوريتد  -شركة ذات
مسئولية محدودة

042

3030005

5

2310/31/10

2323/31/21

فيرتكس فارماسيوتيكال انكوربوريتد  -شركة ذات
مسئولية محدودة

042

3034003

5

2310/31/03

2323/31/35

شركة استر دي ام هيلث كير ش م ح  -شركة منطقة
حرة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

044

3035241

5

2310/32/30

2323/31/22

سلوي شاكر بولس و شريكها  -شركة توصية بسيطة

040

3033000

5

2310/30/35

2323/31/23

شركة اى  .أى  .دو بونت دى نيمورز آند كومبانى -
شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3030401

5

2310/30/15

2323/31/23

إى  .إي دو بونت دي نيمورز أند كومباني  -شركة
مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكية

040

3001520

5

2310/35/20

2323/31/22

محمود عبده السيد و شريكه  -الرتياج كوزماتيك -
شركة توصية بسيطة

053

3001520

5

2310/35/20

2323/31/22

محمود عبده السيد و شريكه  -الرتياج كوزماتيك -
شركة توصية بسيطة

053

3004314

5

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3003305

5

2310/30/34

2323/31/23

شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية
الغذائية ش ذ م م  -شركة ذات مسئوليه محدودة

051

3003225

5

2310/30/33

2323/31/03

جرين كروس كوربوريشن  -شركة كورية

051

3003323

5

2310/30/10

2323/31/21

حسام الدين محمد صابر احمد الغرباوى وشريكه  -ايزو
سبورت  -شركة توصية بسيطة

051

3003321

5

2310/30/10

2323/31/21

حسام الدين محمد صابر احمد الغرباوى وشريكه  -ايزو
سبوت  -شركة توصية بسيطة

051

3003301

5

2310/30/10

2323/31/10

افيرسيت نيوسيل  -ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية

051

3003000

5

2310/30/10

2323/31/30

شركة كان لصناعة و تعبئة العلب  -شركة مساهمة
مصرية

051

3000000

3

2313/34/14

2323/31/10

المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة -
فرد  -مصرى الجنسية

051

3034400

3

2310/31/20

2323/31/22

ايه ام حروب مصر لألستيراد والتصدير والتوكيالت
التجاريه  -شركة مساهمه مصريه

043

3003324

3

2310/34/23

2323/31/30

ترينتي باي اكيوبيمنت هولدينجز  ,ال ال سي  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية
تكساس  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3000055

3

2310/30/10

2323/31/10

ليفتك  -ش م ح

051

3004315

3

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3000520

0

2313/30/20

2323/31/22

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

003

3033000

0

2310/30/30

2323/31/15

أحمد رمضان على قنديل عرفه -فردى

044

3030000

0

2310/30/23

2323/31/23

مؤسسة السالم للتجارة  -وائل يسرى محمد عباس  -فرد
مصري الجنسية

044

3001050

0

2310/33/30

2323/31/31

العبودى ابراهيم سيد احمد وشريكاه  -شركة تضامن

053

3000005

0

2310/30/10

2323/31/14

شركه فريش اليكتريك لالجهزه المنزليه ش م م -
شركة مساهمة مصرية

051

3004313

0

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004404

0

2310/30/03

2323/31/20

دى جي شيب كوربوريشن  -شركة نظمت وقائمة طبقا

051

لقوانين اليابان

3005430

0

2310/30/13

2323/31/12

احمد محمد محمد خليل وشريكة  -ارابتك تريدنج
كوربوريشن اتكو انترناشيونال  -ش توصية بسيطة

051

3003252

0

2310/30/30

2323/31/30

يانتاى وينهير اوتو -بارت مانيوفا كتشورينج كو  -ليمتد

051

3003410

0

2310/30/10

2323/31/30

شركة المروة لالستيراد والتصدير  -محمد فتحى احمد
وشريكه  -شركة تضامن

051

3003423

0

2310/30/10

2323/31/30

شركة المروة لالستيراد والتصدير  -محمد فتحى احمد
وشريكه  -شركة تضامن

051

3003400

0

2310/30/10

2323/31/03

فيرمير مانيفاكتشيرينج كومبانى  -شركة تألفت فى واليه
ايوا

051

3003500

0

2310/30/13

2323/31/21

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

051

3003504

0

2310/30/13

2323/31/10

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

051

3033020

0

2310/30/30

2323/31/10

محمد حسن احمد ابو العال  -ماكو تراك للتجارة  -فردى
 -مصرى الجنسية

051

3033020

0

2310/30/30

2323/31/10

محمد حسن احمد ابو العال  -ماكوتراك للتجارة  -فرد -
مصرى الجنسية

051

3004310

0

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3005212

0

2310/30/14

2323/31/22

انجرسول  -راند كمبانى  -شركة مساهمة مؤلفة قائمة
طبقا لقوانين والية نيوجيرسي

053

3003500

0

2310/30/13

2323/31/21

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

051

3003505

0

2310/30/13

2323/31/10

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

051

3233400

0

2311/13/24

2323/31/10

شركة سعيد فرج عبد المقصود السيد ومحمد اسماعيل
عبد ربه  -شركة االسراء لالستيراد والتصدير  -شركة
تضامن

051

3230340

0

2311/11/10

2323/31/10

شركة اشرف محمد اسماعيل عبد ربه وشريكه  -السالم
لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة
تضامن

051

3201305

0

2312/11/11

2323/31/12

ميديا للصناعة  -حسن بغدادي عبد المعطي محمد  -فرد
 -مصري الجنسية

003

3034424

0

2314/30/33

2323/31/30

العامه للمشروعات الفنية (تيبكو)  -شركة مساهمة
مصرية

051

3033013

0

2314/30/11

2323/31/30

كروم هارتس ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست طبقا لقوانين واليه ديالوير -الواليات المتحدة
االمريكية

045

3030014

0

2314/11/13

2323/31/35

جرمين جورج مدحت لبيب  -هاى ستار  -منشأة فردية

053

3010222

0

2315/31/20

2323/31/15

برايم لالستيراد والتصدير  -أشرف الدسوقى وشريكه -
شركة تضامن

030

3010220

0

2315/31/20

2323/31/15

برايم لالستيراد والتصدير  -أشرف الدسوقى وشريكه -
شركة تضامن

030

3000204

0

2313/34/34

2323/31/13

شركة سامسونج الكترونكس كو،.ال تى دى  -تاسست
وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

040

3005205

0

2313/35/15

2323/31/14

التركية للصناعات الكهربائية و االلكترونية لصاحبها
عبداهلل اغجوز شمس  -رد  -مصرى الجنسية

051

3000331

0

2313/30/01

2323/31/13

هانجزهو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى كو  ،ال تى دى -
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
الصين

053

3000524

0

2313/30/20

2323/31/22

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

003

3000503

0

2313/30/20

2323/31/22

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

3053550

0

2310/34/10

2323/31/15

جمال الدين حسن محمد  -فلكس للصناعات الكهربائيه -
منشأه فرديه  -مصري الجنسية

004

3050123

0

2310/13/30

2323/31/10

شريف اسماعيل صبرى عيسى مقلد وشركاه  -العالمية
لالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

000

3050103

0

2310/13/23

2323/31/10

شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه  -العالمية

000

لالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

3050235

0

2310/13/23

2323/31/10

شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه  -العالمية
لالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

000

3030000

0

2310/31/13

2323/31/10

خدمات اكياسى منطقة حرة ذ  .م  .م  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
االمارات العربية المتحدة

044

3034000

0

2310/32/31

2323/31/35

بيان ميديا جروب بى تى واى ال تى دى  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

040

3035000

0

2310/32/10

2323/31/21

مجدى عبد العال سيد وشركاه  -ميديكال ساين  -شركة
توصية بسيطة

040

3033521

0

2310/32/20

2323/31/31

شركة البطريق للتجاره  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

043

3033001

0

2310/30/35

2323/31/35

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الكويت

040

3033002

0

2310/30/35

2323/31/35

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الكويت

040

3030300

0

2310/30/23

2323/31/33

شركة يور هيلث الطبية ذات مسئولية محدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
الكويت

040

3030030

0

2310/34/10

2323/31/30

جانت اية بى  -شركة مساهمة سويدية تاسست وقائمة
طبقا لقوانين السويد

040

3030005

0

2310/34/10

2323/31/20

اسا ابلوى اكسسوريز اند دوور كونترول جروب انك -
شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين واليه ديالوير

044

3003310

0

2310/34/23

2323/31/30

الونش تك كو  ,ال تي دي  -شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

040

3003300

0

2310/34/20

2323/31/30

جوول البس  ،إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3003440

0

2310/35/33

2323/31/30

وان ام تى غروب هولدنغ ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية قائمة و منظمة بموجب القوانين المرعية فى
جزر كايمان

040

3001100

0

2310/35/23

2323/31/23

وان ام تى غروب هولدنغ ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى
جزر كايمان

040

3001105

0

2310/35/21

2323/31/35

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

040

3001550

0

2310/35/20

2323/31/30

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

051

3001550

0

2310/35/20

2323/31/30

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

051

3002250

0

2310/33/11

2323/31/30

سعيد على بتروني  -فرد

040

3002202

0

2310/33/12

2323/31/21

هانجزو كينهى انفورميشن تكنولوجى كو  -ليمتد

051

3002050

0

2310/33/20

2323/31/22

هشام محمد فرغلى وشركاة  -ايجى تيتانز الهندسية -
ايجيتكو  -شركة توصية بسيطة

053

3000053

0

2310/30/10

2323/31/10

ليفتك  -ش م ح

051

3004310

0

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004051

0

2310/30/20

2323/31/10

محمد سليم فهمى سليم  -المؤسسه االسالميه لتجاره
وتوزيع البطاريات واالطارات  -فرد مصرى الجنسية

051

3004052

0

2310/30/20

2323/31/10

محمد سليم فهمى سليم  -المؤسسه االسالميه لتجاره
وتوزيع البطاريات واالطارات  -فرد مصرى الجنسية

051

3005000

0

2310/30/32

2323/31/22

شركه اوكسجين للتجاره والتوكيالت  -شركة مساهمة
مصرية

051

3003140

0

2310/30/35

2323/31/30

نيو اتش  0سى تكنولوجيز كو ،.ال تى دى  -شركة
متحدة مؤلفه طبقا لقوانين الصين

051

3003043

0

2310/30/13

2323/31/30

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه

051

3003422

0

2310/30/10

2323/31/30

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

051

المصرى

3003420

0

2310/30/10

2323/31/30

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

051

3003420

0

2310/30/10

2323/31/30

شركة المروة لالستيراد والتصدير  -محمد فتحى احمد
وشريكه  -شركة تضامن

051

3003502

0

2310/30/13

2323/31/12

الشركة العربية العالمية للبصريات  -شركة مساهمة
مصرية

051

3031420

13

2314/34/23

2323/31/21

مجدى عبد العال سيد وشركاة  -ميديكال ساين  -شركة
توصية بسيطة

040

3031420

13

2314/34/23

2323/31/21

مجدى عبد العال سيد وشركاة  -ميديكال ساين  -شركة
توصية بسيطة

040

3050303

13

2310/13/31

2323/31/35

السعد لالستيراد والتصدير  -محمد احمد سعد محمد -
فرد  -مصرى الجنسية

053

3000010

13

2310/30/13

2323/31/13

شركة االركان للتجاره والمقاوالت  -احمد عبدالمطلب
على ابو احمد وشركاه  -شركة توصية بسيطة

051

3004310

13

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004403

13

2310/30/03

2323/31/20

دى جي شيب كوربو ريشن  -شركة نظمت وقائمة
طبقا لقوانين اليابان

051

3004043

13

2310/30/33

2323/31/20

اتوم ميديكال كوربوريشن  -شركة نظمت بموجب
قوانين اليابان

051

3033003

11

2310/30/30

2323/31/15

أحمد رمضان على قنديل عرفه -فردى

044

3030305

11

2310/30/30

2323/31/23

شركه االتحاد المصريه للتجارة  -نبيل مهنى االسيوطى
وشركاه  -شركة ذات مسئوليه محدوده

044

3003304

11

2310/34/20

2323/31/30

جوول البس إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3003343

11

2310/35/30

2323/31/12

قونغنيو جروب كو ،.ال تى دى  -شركة ذات مسئولية
محدودة  -جمهورية الصين الشعبية

051

3000130

11

2310/30/30

2323/31/20

شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة  -شركة ذات
مسؤلية محدودة  -ابو ظبى -االمارات العربية المتحده

040

3000000

11

2310/30/10

2323/31/14

شركه فريش اليكتريك لالجهزه المنزليه ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

051

3004323

11

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004035

11

2310/30/20

2323/31/10

شنت لالستثمار الصناعي  -شركة مساهمة وفقا لقانون
 0لسنة  2310باصدار قانون االستثمار والئحته

051

3005033

11

2310/30/15

2323/31/03

اوجنتي اليتينج اس .ار .ال يونيبيرسونال  -شركة
ايطالية ذات مسئولية محدودة

051

3003501

11

2310/30/13

2323/31/12

الشركة العربية العالمية للبصريات  -شركة مساهمة

051

3200100

12

2314/30/32

2323/31/13

كوروس أوتوموتيف كو -ليمتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الجمهورية الصينية

040

3040013

12

2310/32/20

2323/31/20

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا ( تتاجر ايضا باسم
نيسان موتور كو  .ال تى دى )  -شركة محدودة

053

3053303

12

2310/30/20

2323/31/23

كيه ايه بى كوريا اوتو بنك  -منشأة فردية قائمة ومؤلفة
طبقا لقوانين كوريا الجنوبية

000

3032405

12

2310/12/21

2323/31/20

نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ( ايضا تعمل تحت االسم
التجارى نيسان موتوزز كو ال تى دى ) شركة محدودة

053

3030002

12

2310/30/10

2323/31/10

بيل هيليكوبتر تيكسترون انك  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

040

3030205

12

2310/34/15

2323/31/03

ديكورا اوتو فورجى بى فى تى ال ليمتد  -شركة ذات
مسئولية محدودة

043

3002101

12

2310/33/30

2323/31/22

عمرو محمد المهدي وشريكه لطفي محمد المهدي -
شركة تضامن مصرية

051

3000100

12

2310/30/30

2323/31/14

شركة مابسو للمعدات البحريه والتوريدات ش م م -
شركة مساهمة مصرية

040

3000104

12

2310/30/30

2323/31/14

شركة مابسو للمعدات البحريه والتوريدات ش م م -
شركة مساهمة مصرية

040

3000100

12

2310/30/30

2323/31/14

شركة مابسو للمعدات البحريه والتوريدات  -ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

040

3000103

12

2310/30/30

2323/31/14

شركة مابسو للمعدات البحريه والتوريدات ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

040

3000100

12

2310/30/30

2323/31/14

شركة مابسو للمعدات البحريه والتوريدات ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

040

3004321

12

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3003250

12

2310/30/30

2323/31/30

يانتاى وينهير اوتو -بارك مانيوفا كتشورينج كو ليمتد

051

3004322

10

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3204204

14

2310/31/23

2323/31/30

اشرف رزق جرجس ابراهيم  -فردى  -مصرى الجنسية

040

3030335

14

2310/34/11

2323/31/33

شركة نسما للطيران ال تي دي  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية

040

3030013

14

2310/34/10

2323/31/30

شركة جانت اية بى  -شركة مساهمة سويدية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين السويد

040

3004320

14

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3005004

14

2310/30/32

2323/31/22

شركه اوكسجين للتجاره والتوكيالت  -شركة مساهمة
مصرية

051

3004324

15

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3230502

13

2330/13/20

2323/31/20

محمد احمد عبد الحميد  --بلو  /منشأة فردية  -مصرى
الجنسية

022

3204311

13

2310/31/14

2323/31/35

رويال كوزماتيك ش  .م .م  -شركة مساهمة مصرية

000

3034415

13

2314/30/30

2323/31/23

بتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة تالفت فى
ماليزيا

051

3000410

13

2313/30/30

2323/31/20

على احمد عبد الغنى سالم و شركاه  -شركة توصية
بسيطة

3043303

13

2310/31/01

2323/31/20

ان ار جية جروب  -شركة مؤلفة طبقا لقوانين فرنسا

051

3040100

13

2310/30/20

2323/31/12

الشركة المصرية للصناعات المتطورة  -احمد عاطف
عبد العزيز غيث وشريكته  -شركة توصية بسيطة

051

3034043

13

2310/31/03

2323/31/35

تشاينا نيو كلير باور انجينير ينج كو .ال تي دي  -شركة
محدودة تأسست وقائمة لقوانين الصين

043

3034000

13

2310/32/31

2323/31/35

بيان ميديا جروب بى تى واى ال تى دى  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

040

3033003

13

2310/30/30

2323/31/23

المهندس /ايمن السيد ابراهيم العيوطي  -فرد مصرى
الجنسية

040

3003112

13

2310/34/20

2323/31/12

سي ام واي كى ميدل ايست لحلول الطباعة بنظام
المناطق الحرة العامة بالسويس  -شركة مساهمة
مصرية

053

3000104

13

2310/30/30

2323/31/12

ريهام عادل محمد العاصى  -فرد  -مصرى الجنسية

053

3004325

13

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004342

13

2310/30/24

2323/31/12

حسام محمد ابراهيم شلبى  -تو اتش للتجارة والتوريدات
 - H2 /فرد  -مصرى الجنسية

051

3004200

13

2310/30/23

2323/31/12

شركة اتش ام للصناعة و التجاره  -شركة مساهمة
مصرية

051

3005005

13

2310/30/32

2323/31/22

شركه اوكسجين للتجاره والتوكيالت  -شركة مساهمة
مصرية

051

3003000

13

2310/30/10

2323/31/12

يانغتشو زهونج تونغشينج باكينج ماتريال كو  ،.ال تي
دي  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3040233

10

2310/30/20

2323/31/30

الشركة المصرية للصناعات المتطورة  -احمد عاطف
عبد العزيز غيث وشريكته  -شركة توصية بسيطة

053

3030303

10

2310/31/11

2323/31/30

شركة شوا للبالستيك  -شركة مساهمة مصرية

042

3003320

10

2310/34/23

2323/31/30

ترينتي باي اكيوبيمنت هولدينجز  ,ال ال سي  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
تكساس  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3003325

10

2310/34/23

2323/31/30

ترينتي باي اكيوبيمنت هولدينجز  ,ال ال سي  -شركة
ذات مسئولية محدودة

040

3002303

10

2310/33/25

2323/31/20

محمود مصطفى هوارى وشريكيه  -االخوة المتحدون
للصناعات البالستيكية  -شركة تضامن

040

3004323

10

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3034413

10

2314/30/30

2323/31/23

بتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة تالفت فى
ماليزيا

051

3030330

10

2310/34/11

2323/31/33

شركة نسما للطيران ال تي دي  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية

040

3030011

10

2310/34/10

2323/31/30

شركة جانت اية بى  -شركة مساهمة سويدية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين السويد

040

3004320

10

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3005003

10

2310/30/32

2323/31/22

شركه اوكسجين للتجاره والتوكيالت  -شركة مساهمة
مصرية

051

3202030

10

2312/12/10

2323/31/23

الشركة العربية لالسمنت  -شركة مساهمة مصرية

051

3040330

10

2310/30/31

2323/31/14

مجموعه الشاهين للصناعة والتعدين  -شركة مساهمة

051

3040330

10

2310/30/31

2323/31/14

مجموعة الشاهين للصناعة والتعدين  -شركة مساهمة
مصرية

051

3004320

10

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004004

10

2310/30/33

2323/31/12

ياسر ايوب وشركاة  -انديستريال هاوس  -شركة تضامن

051

3004005

10

2310/30/33

2323/31/12

ياسر ايوب وشركاة  -انديستريال هاوس  -شركة تضامن

051

3030330

23

2310/34/11

2323/31/33

شركة نسما للطيران ال تي دي  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية

040

3003300

23

2310/34/20

2323/31/30

شركة فيماكو قابضة ش.م.ل  -شركة مساهمة (قابضة )

040

3004320

23

2310/30/22

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار  -شركة مساهمة مصرية

040

3005300

23

2310/30/10

2323/31/20

هوم كونسبت لتجارة االثاث  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

053

3210020

21

2330/33/15

2323/31/15

شركة محمد عبد الرحيم التجارية لالستيراد  -شركة
تضامن

051

3200120

21

2310/35/23

2323/31/10

مصنع الصفا لصناعة الزجاج  -ابراهيم محمد ابراهيم
شعبان  -فرد مصرى الجنسية

000

3050030

21

2310/13/20

2323/31/20

أحمد رمضان على قنديل عرفه -فردى

000

3034043

21

2310/31/01

2323/31/31

محمد ابراهيم السيد محجوب  -بيتش مول lios seeb
 -فردى  -مصرى الجنسية

045

3030050

21

2310/30/23

2323/31/35

ثيرموس  .ال  .ال  .سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

040

3000000

21

2310/30/10

2323/31/14

شركه فريش اليكتريك لالجهزه المنزليه ش م م -
شركة مساهمة مصرية

051

3004345

21

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3000050

22

2310/30/10

2323/31/10

ليفتك  -ش م ح

051

3004343

22

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004340

20

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3000410

24

2313/30/30

2323/31/20

على احمد عبد الغنى سالم و شركاه  -شركة توصية
بسيطة

025

3030023

24

2310/31/15

2323/31/10

شركة مصنع المدينة المنورة للسجاد واالحرامات -
شركة ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
المملكة العربية السعودية

040

3034001

24

2310/31/03

2323/31/32

شركه ضياء النسك  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

044

3030012

24

2310/34/10

2323/31/30

شركة جانت اية بى  -شركة مساهمة سويدية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين السويد

040

3003040

24

2310/35/13

2323/31/30

تو ى بى ار اوه دى ام سى سى  -شركة منطقة حرة
تأسست طبقا لقوانين االمارات العربيه المتحدة

040

3000003

24

2310/30/10

2323/31/23

شركه عرفه لالستثمار واستغالل العالمات التجارية -
شركة ذات مسئولية محدودة

051

3004340

24

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3003501

24

2310/30/13

2323/31/21

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

051

3200020

25

2312/34/35

2323/31/13

الهادي ابراهيم السيد شحاته -فرد  -مصرى الجنسية

053

3205005

25

2310/12/13

2323/31/30

شريف طارق احمد ابراهيم  -فردى مصرى الجنسية

000

3020533

25

2313/31/20

2323/31/12

فيكتورياز سيكريت ستورز براند مانجمنت  -انك -
شركة امريكية متحدة

010

3001520

25

2313/30/32

2323/31/13

بى فى اتش كورب  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

053

3004005

25

2313/35/34

2323/31/23

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت  ،انك  -شركة
محدودة المسئولية منظمة وقائمة بموجب القوانين
المرعية في والية ديالوير  ،الواليات المتحدة االمريكية

040

3000000

25

2313/30/10

2323/31/13

ان واى دى جيه أباريل  -ال ال سى  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية

040

نيويورك  -الواليات المتحدة االمريكية

3040302

25

2310/30/14

2323/31/23

ماهر بشير القجعة  -فردي  -سوري الجنسية

000

3050320

25

2310/30/10

2323/31/12

فاشون سوليو شنز  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3030300

25

2310/31/11

2323/31/20

شركة اوريجينال كيدز لصناعه المالبس الجاهزة -
شركة ذات مسئوليه محدوده

045

3034002

25

2310/31/03

2323/31/32

شركه ضياء النسك  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

044

3035313

25

2310/32/34

2323/31/30

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا

051

3035501

25

2310/32/10

2323/31/35

مؤسسة الهاال للتجارة  -مؤسسه فرديه تأسست وقائمة
طبقا لقوانين السعودية

044

3035504

25

2310/32/10

2323/31/35

شركة محمد عزت عبدالرحيم وشركاه  -تاون تيم -
شركة تضامن

040

3030010

25

2310/34/10

2323/31/30

شركة جانت اية بى  -شركة مساهمة سويدية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين السويد

040

3003040

25

2310/35/13

2323/31/30

تو ى بى ار اوه دى ام سى سى  -شركة منطقة حرة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربيه المتحدة

040

3001002

25

2310/33/34

2323/31/30

امازون تكنولوجيز انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا

051

3002230

25

2310/33/12

2323/31/35

اش انترناشيونال غروب ليمتد  -شركة منظمة وقائمة
بموجب القوانين المرعية فى جزر العذراء البريطانية

040

3002230

25

2310/33/12

2323/31/35

اش انترناشيونال غروب ليمتد  -شركة منظمة وقائمة
بموجب القوانين المرعية فى جزر العذراء البريطانية

040

3004340

25

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3003502

25

2310/30/13

2323/31/22

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

051

3004353

23

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة

040

مصرية

3004351

20

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3010031

20

2315/35/13

2323/31/12

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

022

3023014

20

2315/30/32

2323/31/12

محمد ابراهيم محمود  -بنجو التجاريه لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

010

3025244

20

2315/11/30

2323/31/12

بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

022

3025245

20

2315/11/30

2323/31/12

بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

3025243

20

2315/11/30

2323/31/12

بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

3025240

20

2315/11/30

2323/31/12

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

3025022

20

2315/11/10

2323/31/12

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

022

3000342

20

2313/30/13

2323/31/13

إيكون هيلث اند فيتنس ،انك  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية

040

3003040

20

2310/35/13

2323/31/30

تو ى بى ار اوه دى ام سى سى  -شركة منطقة حرة
تأسست طبقا لقوانين االمارات العربيه

040

3002440

20

2310/33/10

2323/31/35

ابل أنك  -شركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة
بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  -الواليات
المتحدة االمريكية

040

3004352

20

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004020

20

2310/30/33

2323/31/23

اشرف زكريا عبد اللة وشريكة رجب محمد عبد الحميد
 -الشركة المصريه المتحدة (فتكات )  -شركة تضامن

051

3200331

20

2310/30/20

2323/31/22

منشأة ريماس للصناعات الغذائية لصاحبها  /حمدى عبد
المقصود قريطم  -منشأة فردية

040

3204422

20

2310/11/30

2323/31/20

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

3030033

20

2314/11/13

2323/31/30

ديرى الند لاللبان والصناعات الغذائية  -شركة مساهمة

051

3021332

20

2315/30/22

2323/31/30

بوبايز لويزيانا كيتشن  ،انك  -شركة امريكية مؤسسة
وفقا لقوانين والية مينيسوتا االمريكية

051

3022003

20

2315/30/30

2323/31/30

محمد عبد اللطيف عبد الحليم عوض وشركاة  -الشركة
الوطنية لالستيراد والتصدير والتمثيل التجارى  -شركة
توصية بسيطة

051

3022002

20

2315/30/30

2323/31/30

محمد عبد اللطيف عبد الحليم عوض وشركاة  -الشركة
الوطنية لالستيراد والتصدير والتمثيل التجارى  -شركة
توصية بسيطة

051

3025005

20

2315/11/15

2323/31/12

فريزالند كامبينا نيدرالند بى .فى شركه هولنديه

043

3023100

20

2315/11/22

2323/31/10

شركة ايهاب وشركاه  -المصرية للتنمية والحاصالت
الزراعية  -شركة توصية بسيطة

051

3042513

20

2313/11/32

2323/31/20

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

051

3040032

20

2313/11/20

2323/31/21

غسان عفش بن نافع  -فرد

3053231

20

2310/34/11

2323/31/15

محمد رمضان بيومى  -فرد -مصرى الجنسية

000

3054000

20

2310/30/33

2323/31/23

ارال فودز امبا  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة
طبقا لقوانين الدنمارك

000

3053100

20

2310/30/20

2323/31/12

بولس لبيب طوبيا خير اهلل  -اكسا لتعبئة وتغليف المواد
الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

005

3033032

20

2310/11/20

2323/31/21

احمد عبد الرحمن السيد وشركاة  -شركة توصية
بسيطة

051

3030313

20

2310/31/11

2323/31/22

شركة سامح للمواد الغذائية  -سامح عيسى شحاته
وشركاه  -شركة توصية بسيطة

043

3034353

20

2310/31/10

2323/31/32

الشركة اليمنية لتصنيع االلبان والمنتجات الغذائيه ( ش م
ى )  -شركة مساهمة يمنية تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية اليمن

044

3034350

20

2310/31/10

2323/31/32

الشركة اليمنية لتصنيع االلبان والمنتجات الغذائيه ( ش م
ى ) -شركة مساهمة يمنية تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية اليمن

044

3030013

20

2310/30/21

2323/31/35

أطياب الشامى لتعبئة المواد الغذائية لصاحبها حسن
محمود جميل  -فرد  --مصرى الجنسية

040

3030010

20

2310/30/21

2323/31/35

أطياب الشامى لتعبئة المواد الغذائية لصاحبها حسن
محمود جميل

040

3030010

20

2310/30/21

2323/31/35

أطياب الشامى لتعبئة المواد الغذائية لصاحبها حسن
محمود جميل  -فرد -مصرى الجنسية

040

3003045

20

2310/35/32

2323/31/35

شركة الندى لطحن وتعبئة المواد الغذائيه وملح الطعام -
سهير عبد المجيد عبد المجيد وشركائها  -شركة توصيه
بسيطه

053

3001400

20

2310/35/20

2323/31/14

شريف فوزى حسن عبد القادر احمد  -فرد

040

3002330

20

2310/33/35

2323/31/12

الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

051

3002130

20

2310/33/13

2323/31/14

شريف فوزى حسن عبد القادر احمد  -فرد

040

3002130

20

2310/33/13

2323/31/14

شريف فوزى حسن عبد القادر احمد  -فرد مصرى
الجنسية

040

3004350

20

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004303

20

2310/30/35

2323/31/20

مابا لتجارة وتوريد الزيوت الطبيعية والتصنيع لدى
الغير والتصدير  - IMAMشركة ذات مسئولية محدودة

053

3004005

20

2310/30/12

2323/31/14

شريف فوزى حسن عبد القادر احمد  -فرد  -مصرى
الجنسية

053

3004000

20

2310/30/12

2323/31/14

شريف فوزى حسن عبد القادر احمد  -فرد  -مصرى
الجنسية

053

3004000

20

2310/30/12

2323/31/14

جعفر شمس الدين نعيم عبد الرحمن وشريكه  -نكست

053

ديزاين  -شركة توصية بسيطة

3005150

20

2310/30/14

2323/31/12

الشركه المتحده لتصنيع الزيوت والعبوات ش م م -
شركة مساهمة

051

3005300

20

2310/30/20

2323/31/14

محمد احمد الشامى وشركاه  -فور ايه نيوتريشن  -شركة
تضامن

051

3005005

20

2310/30/32

2323/31/03

النيل العالميه لالستثمار والتنميه والتصنيع  -شركة ذات
مسئولية محدودة

051

3005000

20

2310/30/30

2323/31/30

فالفور تاست للصناعات الغذائيه RMVAL -
 UMTUN MEATTUMNT AAATشركه ذات
مسئوليه محدوده

051

3003045

20

2310/30/13

2323/31/10

اسامة عادل مصطفى عبد المنعم -مؤسسة منشأه فردية
النجوم لتجارة وتوزيع مواد غذائية واستيراد وتصدير
وتوكيالت تجارية  -فرد  -مصرى الجنسية

051

3003300

20

2310/30/10

2323/31/30

شركة اويلز اند جرينز ش ذ م م  -شركة ذات مسئئولية
محدودة

051

3003300

20

2310/30/10

2323/31/30

شركة اويلز اند جرينز ش ذ م م  -شركة ذات مسئولية
محدودة

051

3000021

20

2310/30/20

2323/31/12

عصام احمد عبد الحليم خليفة  -اصل الحلوب  -افراد

051

3203034

03

2330/34/21

2323/31/30

كينت جيدا ماديليرى ساناى فى تيكاريت أنونيم سكريتيه
 -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين تركيا

053

3244302

03

2313/34/10

2323/31/20

شركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة
مساهمة مصرية

051

3240000

03

2313/30/15

2323/31/20

شركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان ش م م -
شركة مساهمة مصرية

051

3250002

03

2311/30/30

2323/31/15

محمد محمد عبد المنعم محمد احمد -البيان جلوبال
انترتريد -فردى -مصري الجنسيه

000

3033010

03

2314/30/11

2323/31/22

المصرية االسبانية للصناعات الغذائية (اندلسية) -
شركة مساهمة مصرية

053

3030030

03

2314/13/20

2323/31/03

ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستار بكس
كوفى كمبنى )  -شركة امريكية مؤسسة بموجب قوانين
والية واشنطن

003

3015504

03

2315/30/25

2323/31/30

جاد سعيد على بيومى وشركاة  -طنطا للمطاحن  -شركة
توصية بسيطة

043

3015503

03

2315/30/25

2323/31/30

جاد سعيد على بيومى وشركاه  -طنطا للمطاحن  -شركة
توصية بسيطة

043

3010120

03

2315/33/30

2323/31/20

شركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان بالقاهرة
 -ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

051

3022001

03

2315/30/30

2323/31/30

محمد عبد اللطيف عبد الحليم عوض وشركاة  -الشركة
الوطنية لالستيراد والتصدير والتمثيل التجارى  -شركة
توصية بسيطة

051

3020030

03

2315/12/10

2323/31/23

النخيل للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة

051

3020501

03

2313/31/35

2323/31/22

منى محمد سمير الداوودى  -تشاودر  -فرد مصرية
الجنسية

051

3000030

03

2313/30/32

2323/31/22

شركة جامى للعصائر والصناعات الغذائية  -ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

040

3050011

03

2310/30/11

2323/31/23

صيدلية الدكتور خالد صقر(د.ص /خالدمحمود احمد
طلب صقر) فرد

3050500

03

2310/30/20

2323/31/12

يوسف مجدي عبد الفتاح محمد اليماني  -نيو احلى  -فرد
مصرى الجنسية

051

3050004

03

2310/13/12

2323/31/30

مؤسسة المصطفي لالستيراد والتصدير وتوريد وتسويق
االرز وتجاره الحبوب  -فرد  -مصرى الجنسية

051

3050442

03

2310/13/15

2323/31/30

الراية للنقل المبرد لصاحبها محمد نور الدين  -فرد
مصرى الجنسية

051

3050230

03

2310/13/23

2323/31/30

الراية للنقل المبرد لصاحبها محمد نور الدين  -فردى
مصرى الجنسية

051

3030025

03

2310/31/34

2323/31/10

شركة فارما فود لتجاره المواد الغذائيه  -شركة ذات
مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الكويت

040

3030010

03

2310/31/15

2323/31/10

شركة سير جيو للصناعات الغذائيه  -شركة ذات
مسئوليه محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين األردن

040

3034354

03

2310/31/10

2323/31/32

الشركة اليمنية لتصنيع االلبان والمنتجات الغذائيه (ش م
ى)  -ش مساهمة يمنية تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية اليمن

044

3034000

03

2310/31/01

2323/31/12

عبد الهادي درويش الصغير و شريكة  -برازيلو
للصناعات الغذائية  -شركة توصية بسيطة

051

3033001

03

2310/30/30

2323/31/35

ندى حمدي عبد المنعم فرج الدكروري  -مؤسسة الندى
لتعبئة و تغليف المواد الغذائية  -فرد  -مصري الجنسية

040

3030213

03

2310/30/20

2323/31/21

شركة مطاحن الندي ش م م  -شركة مساهمة مصرية

053

3030302

03

2310/34/30

2323/31/22

شركة الدلتا للحلويات و الصناعات الغذائية  -شركة
مساهمة مصرية

040

3030214

03

2310/34/12

2323/31/30

السيد رامي ميشال الخازن  -فردي لبناني الجنسية

040

3003133

03

2310/34/20

2323/31/10

مهني زين العابدين مهني و ابراهيم احمد زكي عبد ربه
 الدزوليه للصناعات الغذائيه ( اليكس فودز )  -شركةتضامن

051

3003353

03

2310/35/30

2323/31/30

المينا فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

053

3002214

03

2310/33/11

2323/31/32

حمادة عبد الجلبل معوض  -ابو النصر ليمتد جروب -
منشأة فردية

040

3002332

03

2310/33/24

2323/31/30

المثالي ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة مساهمة مصرية

051

3002330

03

2310/33/24

2323/31/30

المثالي ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة مساهمة مصرية

051

3002020

03

2310/30/32

2323/31/12

سامح مجدى يوسف وشريكة  -هاى فودز لطحن وتعبئة
ملح الطعام  -شركة تضامن

051

3002003

03

2310/30/32

2323/31/12

سامح مجدى يوسف وشريكة  -هاى فودز لطحن وتعبئة
ملح الطعام  -شركة تضامن

051

3000330

03

2310/30/15

2323/31/20

الميرا فودز للتجارة و التوزيع

040

3004354

03

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004005

03

2310/30/20

2323/31/15

الشركة المصرية لطحن الحبوب  -شركة مساهمة
مصرية

051

3004041

03

2310/30/20

2323/31/15

الشركة المصرية لطحن الحبوب ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

051

3004000

03

2310/30/12

2323/31/14

جعفر شمس الدين نعيم عبد الرحمن وشريكه  -نكست
ديزاين  -شركة توصية بسيطة

053

3005100

03

2310/30/14

2323/31/23

مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  -شركة
مساهمة مصرية

051

3005310

03

2310/30/20

2323/31/14

ريو فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصريه

051

3005342

03

2310/30/20

2323/31/20

الميرا فودز للتجارة و التوزيع

053

3005010

03

2310/30/32

2323/31/10

عايده علي محمد محبوب  -الصفوة للصناعات الغذائيه -
فردى مصرية الجنسية

051

3005003

03

2310/30/30

2323/31/30

فالفور تاست للصناعات الغذائيه RMVAL -
 UMTUN MEATTUMNT AAATشركه ذات
مسئوليه محدوده

051

3003003

03

2310/30/20

2323/31/14

ريو فودز للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمة مصرية

051

3205342

01

2310/32/25

2310/30/12

العربية لتصنيع االعالف  -هانى محمود احمد ابو المجد
وشركاه  -شركة توصية بسيطة

045

3030030

01

2314/33/13

2323/31/32

زياد على سالم وشركاة  -اورانج للحاصالت الزراعية
 -شركة توصية بسيطة

040

3003330

01

2313/35/03

2323/31/15

شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها  -شركة
توصية بسيطة

000

3042510

01

2313/11/32

2323/31/20

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

051

3042521

01

2313/11/32

2323/31/20

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

051

3040330

01

2310/34/32

2323/31/14

شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة
مساهمة مصريه

051

3030000

01

2310/31/10

2323/31/14

شركة محمد مصطفى عوض وشريكه دينوفيت -
شركة تضامن

043

3033000

01

2310/30/35

2323/31/23

شركة اى  .أى  .دو بونت دى نيمورز آند كومبانى -
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3003300

01

2310/35/30

2323/31/10

شركة سفن سبايس ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية
محدودة وفقا الحكام القانون رقم  150لسنة 1001
والئحته

043

3003303

01

2310/35/30

2323/31/30

شركة محمد عبد اهلل شربتلى المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة
العربية السعودية

040

3002334

01

2310/33/24

2323/31/30

المثالي ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة مساهمة مصرية

051

3004355

01

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3005000

01

2310/30/32

2323/31/03

النيل العالميه لالستثمار والتنميه والتصنيع  -شركة ذات
مسئولية محدودة

051

3200520

02

2312/30/34

2323/31/20

مجموعة اغذية ش م ع  -ش مساهمة عامة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

040

3200003

02

2310/35/20

2323/31/23

دى دى اى بى هولدر ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

040

3202300

02

2310/30/15

2323/31/12

محمد ابراهيم محمود – بنجوالتجارية لالستيراد
والتصدير – فرد -

3042523

02

2313/11/32

2323/31/20

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

051

3032303

02

2310/12/25

2323/31/32

شركة رانى ريفريشمينتس ش .م .ح  -شركة منطقة حرة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية
المتحدة

042

3034352

02

2310/31/10

2323/31/32

الشركة اليمنية لتصنيع االلبان والمنتجات الغذائيه (ش م
ى)  -شركة مساهمة يمنية تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية اليمن

044

3034355

02

2310/31/10

2323/31/32

الشركة اليمنية لتصنيع االلبان والمنتجات الغذائيه (ش م
ى)  -شركة مساهمة يمنية تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية اليمن

044

3034003

02

2310/32/31

2323/31/23

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

044

3035043

02

2310/32/10

2323/31/35

رانى ريفريشمينتس ش م ح  -شركة منطقة حره
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

043

3035040

02

2310/32/10

2323/31/35

رانى ريفريشمينتس ش م ح  -شركة منطقة حره
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

043

3035040

02

2310/32/10

2323/31/35

رانى ريفريشمينتس ش م ح  -شركة منطقة حره
تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

043

3003301

02

2310/35/30

2323/31/30

شركة محمد عبد اهلل شربتلى المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة
العربية السعودية

040

3002335

02

2310/33/24

2323/31/30

المثالي ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة مساهمة مصرية

051

3000020

02

2310/30/30

2323/31/23

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

040

3004353

02

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3005000

02

2310/30/32

2323/31/03

النيل العالميه لالستثمار والتنميه والتصنيع  -شركة ذات
مسئولية محدودة

051

3005001

02

2310/30/30

2323/31/30

فالفور تاست للصناعات الغذائيه RMVAL -
 UMTUN MEATTUMNT AAATشركه ذات
مسئوليه محدوده

051

3041013

00

2313/13/10

2323/31/20

شركة األهرام للمشروبات  -شركة مساهمة مصرية

051

3004350

00

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3040434

04

2313/11/22

2323/31/14

يونيون للسجائر ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

002

3033033

04

2310/30/35

2323/31/22

عماشة للدخان المعسل لالستيراد والتصدير  -عادل
شحاته محمد عماشة و شركاه  -شركة تضامن

040

3033030

04

2310/30/35

2323/31/22

عماشة للدخان المعسل واالستيراد والتصدير  -عادل
شحاته محمد عماشة و شركاه  -شركة تضامن

040

3033030

04

2310/30/35

2323/31/22

عماشة للدخان المعسل لالستيراد والتصدير  -عادل
عماشة محمد عماشة و شركاه  -شركة تضامن

040

3030520

04

2310/34/31

2323/31/33

ازاد حسين على على  -فرد -عراقي الجنسية  -تاسست
وقائمة طبقا لقوانين العراق

040

3003305

04

2310/34/20

2323/31/30

جوول البس إنك  -شركة مساهمة  -والية ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكية

040

3000130

04

2310/30/35

2323/31/15

كرم صبحى وشركاة  -ادخنة المنيا  -شركة تضامن

051

3000130

04

2310/30/35

2323/31/15

كرم صبحى وشركاة  -ادخنة المنيا  -شركة تضامن

051

3000300

04

2310/30/13

2323/31/31

حماده صبح ابو العينين ابو العينين الفار  -الصعيدى
لتجارة وصناعة الدخان
 -فرد  -مصرى الجنسية

053

3000300

04

2310/30/13

2323/31/31

حماده صبح ابو العينين ابو العينين الفار  -الصعيدى
لتجارة وصناعة الدخان  -فرد  -مصرى الجنسية

053

3000303

04

2310/30/13

2323/31/31

حماده صبح ابو العينين ابو العينين الفار  -الصعيدى
لصناعة وتجارة الدخان  -فرد  -مصرى الجنسية

053

3005153

04

2310/30/14

2323/31/20

حماده صبح أبو العنين ابو العينين الفار  -الصعيدي
لصناعة و تجارة الدخان  -فردي  -مصري الجنسية

051

3005150

04

2310/30/14

2323/31/20

حماده صبح أبو العنين ابو العينين الفار  -الصعيدي
لصناعة و تجارة الدخان
 -فردي  -مصري الجنسية

051

3005303

04

2310/30/20

2323/31/12

شينزين وودى فابيز تيكنولوجى كو  -ال تى دى  -ش
ذات مسئوليه محدودة

051

3005040

04

2310/30/20

2323/31/15

شركة المنهل لصناعة وتجارة الدخان  -أحمد صبحى
وشريكه  -شركة توصية بسيطه

051

3005040

04

2310/30/20

2323/31/15

شركة المنهل لتجارة وصناعة الدخان  -أحمد صبحى
وشريكه  -شركة توصية بسيطه

051

3005054

04

2310/30/03

2323/31/14

احمد نايف قاسم سليمان  -فرد  -اردنى الجنسية

051

3003150

04

2310/30/35

2323/31/15

سيد رمضان ابراهيم وشريكة  -شركة االتحاد التجارية
لألدخنه والمعسل  -شركة توصية بسيطة

051

3224242

05

2330/11/20

2323/31/15

شركة محمد عبد الرحيم التجارية لالستيراد  -شركة
تضامن

051

3202003

05

2330/33/25

2323/31/20

مصنع عبدالشافعى لصناعة االحذيه ( محمد محمد
محمود عبداهلل الشافعى ) -فرد

040

3200050

05

2330/30/10

2323/31/20

مصنع الشافعى لصناعة االحذية  -محمد محمد محمود
عبد اهلل الشافعى  -فرد

040

3200031

05

2330/30/10

2323/31/20

مصنع الشافعى لصناعة االحذية  -محمد محمد محمود
عبد اهلل الشافعى  -فرد -

040

3200030

05

2330/30/10

2323/31/20

مصنع الشافعى لصناعة االحذية  -محمد محمد محمود
عبداهلل الشافعى  -فرد

040

3230230

05

2311/11/13

2323/31/20

عقارات جروب للهندسة واالستثمار العقارى وادارة
المشروعات ش م م  -شركة مساهمة مصرية

040

3230420

05

2311/12/11

2323/31/23

احمد مبروك عبد الهادي السرسى  -مؤسسة المبروك
للبويات والمعادن والحدايد  -فرد مصرى الجنسية

053

3205003

05

2310/12/13

2323/31/30

شريف طارق احمد ابراهيم  -فردى مصرى الجنسية

000

3033433

05

2314/30/20

2323/31/21

الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية  -شركة
مساهمة مصرية

053

3012400

05

2315/31/12

2323/31/12

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م

010

3025055

05

2315/11/34

2323/31/13

هوتشيسون انترناشيونال بورتس انتيربريسيس ليمتيد -
شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين
الجزر البريطانية

043

3023333

05

2315/11/10

2323/31/30

هواى تيكنولوجيز كو  ،ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
قائمة طبقا لقوانين الصين

051

3023330

05

2315/11/10

2323/31/30

هواى تيكنولوجيز كو  ،ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
قائمة طبقا لقوانين الصين

051

3020231

05

2315/12/30

2323/31/13

سى كيه هوتشيسون انتربرايس ليمتد  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جزر
العذراء البريطانية

040

3020443

05

2313/31/20

2323/31/12

بنجو التجارية لالستيراد والتصدير
الجنسية

3001113

05

2313/32/24

2323/31/23

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

044

3000354

05

2313/33/23

2323/31/13

اوتوماتيك سويتش كومبانى  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكة

051

3000410

05

2313/30/30

2323/31/20

على احمد عبد الغنى سالم و شركاه  -شركة توصية
بسيطة

025

3040500

05

2313/11/20

2323/31/12

بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

004

3043302

05

2310/31/01

2323/31/20

ان ار جية جروب  -شركة مؤلفة طبقا لقوانين فرنسا

051

3040231

05

2310/30/20

2323/31/30

الشركة المصرية للصناعات المتطورة  -احمد عاطف
عبد العزيز غيث وشريكته  -شركة توصية بسيطة

053

3051303

05

2310/35/30

2323/31/22

كوزمو بوليتان للتجميل ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

051

3053340

05

2310/30/20

2323/31/10

احمد محمد حسين عبد القوى  -ريحانة للعطور  -فرد -
مصرى الجنسية

051

3053022

05

2310/30/10

2323/31/10

فيرمير مانيوفاكتشورينج كومبانى  -شركة تألفت فى
واليه مينيسوتا

000

3050410

05

2310/30/23

2323/31/23

حسام على الروبى فتح اهلل بركات  -كيوت و موكيدز -
فرد  -مصرى الجنسية

000

3031022

05

2310/12/10

2323/31/33

بالنس لالستشارات  -شركة ذات مسئولية محدودة

041

 -فرد  -مصرى

010

3034004

05

2310/31/01

2323/31/35

شركة ناقل  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
المملكة العربية السعودية

043

3034003

05

2310/32/31

2323/31/35

بيان ميديا جروب بى تى واى ال تى دى

040

3035502

05

2310/32/10

2323/31/35

مؤسسة الهاال للتجارة  -مؤسسه فرديه تأسست وقائمة
طبقا لقوانين السعودية

040

3033110

05

2310/32/22

2323/31/20

الغوريثما  -شركة الشخص الواحد ذ.م.م  -شركة
محدودة

040

3033121

05

2310/32/22

2323/31/20

الغوريثما  -شركة الشخص الواحد ذ.م.م  -شركة
محدودة

040

3030014

05

2310/34/10

2323/31/30

شركة جانت اية بى  -شركة مساهمة سويدية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين السويد

040

3003303

05

2310/34/20

2323/31/30

جوول البس إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3002200

05

2310/33/12

2323/31/21

هانجزو كينهى انفورميشن تكنولوجى كو  -ليمتد

051

3000420

05

2310/30/13

2323/31/14

ايمن محمد محمد عبد الحافظ /نادى سمسم  -فرد -
مصرى الجنسية

051

3000440

05

2310/30/13

2323/31/32

فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية

040

3000453

05

2310/30/13

2323/31/32

فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية -
شركة مساهمة مصرية

040

3000451

05

2310/30/13

2323/31/32

فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م
 -شركة مساهمة مصرية

053

3000452

05

2310/30/13

2323/31/32

فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية -
شركة مساهمة مصرية

040

3004340

05

2310/30/24

2323/31/12

حسام محمد ابراهيم شلبى  -تو اتش للتجارة والتوريدات
 - H2فرد  -مصرى الجنسية

051

3004350

05

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004042

05

2310/30/20

2323/31/15

الشركة المصرية لطحن الحبوب ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

051

3004403

05

2310/30/03

2323/31/20

فى ام وير ،أنك  -شركة متحدة امريكية

051

3004030

05

2310/30/30

2323/31/23

شركة االستثمارات والتنمية الزراعيه  -مزيد  -شركة
مساهمة مصرية

051

3005222

05

2310/30/14

2323/31/20

ذي تشيلدرينز بليس  ،انك -شركة امريكية متحدة تألفت
فى ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

051

3005433

05

2310/30/13

2323/31/12

احمد محمد محمد خليل وشريكة  -ارابتك تريدنج
كوربوريشن اتكو انترناشيونال  -ش توصية بسيطة

051

3005000

05

2310/30/32

2323/31/21

شركه اوكسجين للتجاره والتوكيالت  -شركة مساهمة
مصرية

051

3003133

05

2310/30/35

2323/31/15

سيد رمضان ابراهيم وشريكة  -شركة االتحاد التجارية
لألدخنه والمعسل  -شركة توصية بسيطة

051

3003410

05

2310/30/10

2323/31/30

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

051

3200050

03

2330/11/35

2323/31/30

شركة الخليج للتطوير العقارى ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

035

3200050

03

2330/11/35

2323/31/30

شركة الخليج للتطوير العقارى ( ش م م )  -شركة
مساهمة مصرية

003

3204334

03

2310/31/20

2323/31/23

ترست هولدينغ ليمتد  -شركة قبرصية محدودة المسئولية

051

3024400

03

2315/13/15

2323/31/03

ذا شوب كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية نيوجيرسى

013

3043340

03

2313/30/31

2323/31/21

شركة مصر للتامين  -شركة مساهمة مصرية

051

3035500

03

2310/32/10

2323/31/35

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

043

3030101

03

2310/30/11

2323/31/12

شركة دجلة لألستثمار العقارى (مجموعة دجلة

053

لالستثمار العقارى معمار المرشدى) ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

3004333

03

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3003040

03

2310/30/13

2323/31/30

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه

051

3003053

03

2310/30/13

2323/31/30

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه

051

3010120

00

2315/31/23

2323/31/12

األستاذ لتجهيز المحالت التجارية ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

040

3000500

00

2313/30/20

2323/31/22

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

003

3053020

00

2310/30/10

2323/31/10

فيرمير مانيوفاكتشورينج كومبانى  -شركة تألفت فى
واليه مينيسوتا

000

3003300

00

2310/34/20

2323/31/30

جوول البس  ،إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3000130

00

2310/30/30

2323/31/03

شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ م م -
شركة ذات مسئولية محدودة  -ابو ظبى االمارات العربية
المتحده

053

3004331

00

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3005220

00

2310/30/14

2323/31/20

كاربون هولدينجز ليمتد  -شركة محدودة مصرية

051

3005330

00

2310/30/23

2323/31/03

كيو ماكس سوليوشنز انك - ،.شركة متحدة امريكيه

051

3003414

00

2310/30/12

2323/31/12

 حمدى عبد الرازق احمد بسيونى وشريكية  -الصقرلالستثمار العقاري و المقاوالت  -شركة تضامن

051

3003345

00

2310/30/10

2323/31/12

محمد فراج عبد اهلل حسن  -افرست الفيتورز  -فرد -
مصري الجنسية

051

3202300

00

2310/30/15

2323/31/12

محمد ابراهيم محمود – بنجوالتجارية لالستيراد
والتصدير – فرد مصرى الجنسية

002

3030050

00

2310/30/23

2323/31/35

حسام الدين شكرى مصطفى احمد  -بورتا بيبول
لخدمات الكمبيوتر  -فرد  -مصرى الجنسية

040

3001554

00

2310/35/20

2323/31/30

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

051

3000300

00

2310/30/15

2323/31/23

مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  -شركة
مساهمة مصرية

051

3004332

00

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3100045

00

2335/30/01

2323/31/14

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى ش .م  .م

011

3201445

00

2312/32/20

2323/31/03

دلتا اير الينز  -انك  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير

043

3034423

00

2314/30/30

2323/31/23

بتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة تالفت فى
ماليزيا

051

3010000

00

2315/33/31

2323/31/32

شركة سويس قنال ( مارين لوجيستيك)  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

042

3025053

00

2315/11/34

2323/31/13

هوتشيسون انترناشيونال بورتس انتيربريسيس ليمتيد -
شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين
الجزر البريطانية

043

3025300

00

2315/11/13

2323/31/10

فيرست جلوبال لوجستيكس ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

053

3003150

00

2313/32/13

2323/31/20

شركه جولدن فيش للصناعه (جودش)  -شركة مساهمة
مصرية

053

3003153

00

2313/32/13

2323/31/20

شركه جولدن فيش للصناعه (جووش)  -شركه مساهمه
مصريه

040

3040003

00

2313/12/35

2323/31/30

امازون تيكنولوجيس  ،انك  -شركه مساهمه امريكية

051

3040203

00

2310/30/23

2323/31/20

سمسا للنقل السريع  -شركة ذات مسئوليه محدوده

053

3054300

00

2310/30/03

2323/31/20

بيد فودزسيرفس (ميديل ايست) هولدينجز ليمتد  -شركة
محدوده في جزيرة ايل اوف مان

051

3055243

00

2310/30/13

2323/31/20

احمد محمد احمد عبيد  -اس واى ايه  -فرد مصرى
الجنسية

040

3030000

00

2310/31/13

2323/31/10

خدمات اكياسى منطقة حرة ذ  .م  .م شركة ذات مسئولية
محدودة  -تاسست وقائمة طبق لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة

040

3034303

00

2310/31/03

2323/31/20

شركه سوفتكس للطباعه والمنتجات الصحيه  -شركة
مساهمة مصرية طبقا للقانون رقم  0لسنة 1000

040

3033000

00

2310/30/35

2323/31/35

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
الكويت

040

3001010

00

2310/35/22

2323/31/10

سعاد شفيق ميخائيل رزق  -مكتب انقاذ  -فردى

053

3002000

00

2310/33/23

2323/31/20

ام بى انفست اية جى  -شركة سويسرية

051

3004344

00

2310/30/24

2323/31/12

حسام محمد ابراهيم شلبى  -تو اتش للتجارة والتوريدات
 - H2فرد  -مصرى الجنسية

051

3004330

00

2310/30/24

2323/31/23

اكويتى القابضة لالستثمار ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

040

3004410

00

2310/30/20

2323/31/23

شركة ذيب لتأجير السيارات  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية

051

3054330

43

2310/30/03

2323/31/10

شركة غوديز  -ش م ل  -شركة مساهمة لبنانية

005

3004405

43

2310/30/03

2323/31/13

االين تكنولوجى  -إنك

053

3005203

43

2310/30/14

2323/31/20

كاربون هولدينجز ليمتد  -شركة محدودة مصرية

051

3034422

41

2314/30/30

2323/31/20

بتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة تالفت فى
ماليزيا

051

3004430

41

2313/34/23

2323/31/20

صابرين مجد الدين عبدالرحيم الحسامى  -بيت الطبلة -

024

دوم تك  -فرد  -مصرية الجنسية

3053024

41

2310/30/10

2323/31/10

فيرمير مانيوفاكتشورينج كومبانى  -شركة تألفت فى
واليه مينيسوتا

000

3053032

41

2310/30/10

2323/31/14

ديميند الدارة المنشأت ش ذ م م  -تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة

000

3053053

41

2310/30/10

2323/31/14

جاب اهلل وشركاه  -المدرسة المصرية للغات  -شركة
توصية بسيطة

042

3053050

41

2310/30/10

2323/31/14

جاب اهلل وشركاه  -المدرسة المصرية للغات  -شركة
توصية بسيطة

042

3030400

41

2310/31/30

2323/31/32

سفير الدولية الدارة الفنادق والمنتجعات ش .ذ .م .م
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات

044

3034041

41

2310/31/03

2323/31/35

تشاينا نيو كلير باور انجينيرينج كو  .ال تي دي  -شركة
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

043

3034045

41

2310/31/03

2323/31/35

ستوريتيل سويدين اية بي  -شركة ذات مسئولية محدودة

044

3035300

41

2310/32/35

2323/31/20

مؤسسة قطرية للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  -مؤسسة
خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر

051

3033033

41

2310/30/30

2323/31/23

توماس كوك جروب بي ال سي  -شركة عامة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

040

3030053

41

2310/30/23

2323/31/35

كايزين انيستيتوت ال تى دى شركة مساهمة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

040

3030050

41

2310/30/23

2323/31/35

كايزين انيستيتوت ال تى دى شركة شركة ذات مسئولية
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

040

3003444

41

2310/35/33

2323/31/30

وان ام تى غروب هولدنغ ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية قائمة و منظمة بموجب القوانين المرعية فى
جزر كايمان

040

3001104

41

2310/35/23

2323/31/23

وان ام تى غروب هولدنغ ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى
جزر كايمان

040

3001555

41

2310/35/20

2323/31/30

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

051

3002002

41

2310/33/14

2323/31/20

لينكولن جلوبال  ،انك  -شركة امريكية متحدة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

051

3250513

42

2311/30/20

2323/31/13

اوراكل انترناشيونال كوربوريشن  -شركة مساهمة
مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين كاليفورنيا

000

3202325

42

2310/30/23

2323/31/30

اشرف محمد عبد المحسن السيد محمد عبد الحليم -
فردى  -مصرى الجنسية

053

3034420

42

2314/30/30

2323/31/23

بتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة تالفت فى
ماليزيا

051

3013540

42

2315/34/30

2323/31/30

فيريتاس تكنولوجيز ال ال سى -

045

3013303

42

2315/34/15

2323/31/30

فيريتاس تكنولوجيز ال ال سى -

045

3025050

42

2315/11/34

2323/31/13

هوتشيسون انترناشيونال بورتس انتيربريسيس ليمتيد -
شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين
الجزر البريطانية

040

3000523

42

2313/30/20

2323/31/22

جنرال موتورز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

003

3035012

42

2310/32/10

2323/31/14

شركة معماريو تصميمات وابتكارات االبواب - MAMM
شركة مساهمة مصرية

040

3035014

42

2310/32/10

2323/31/14

معماريو تصميمات وابتكارات االبواب - MAMM
شركة مساهمة

043

3003300

42

2310/34/20

2323/31/30

جوول البس  ،إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية

040

3001105

42

2310/35/23

2323/31/23

وان ام تى غروب هولدنغ ليمتد  -شركة محدودة
المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى
جزر كايمان

040

3001030

42

2310/35/22

2323/31/30

هونيويل انترناشيونال انك  -شركة مساهمة امريكيه

051

3001553

42

2310/35/20

2323/31/30

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

051

3002205

42

2310/33/12

2323/31/21

هانجزو كينهى انفورميشن تكنولوجى كو  -ليمتد

051

3000130

42

2310/30/30

2323/31/20

شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة  -شركة ذات
مسؤلية محدودة  -ابو ظبى االمارات العربية المتحده

040

3003040

42

2310/30/13

2323/31/30

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه

051

3003051

42

2310/30/13

2323/31/30

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه

051

3030530

40

2314/33/11

2323/31/13

الخطوط الجوية العربية السعودية  -شركة حكومية
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

051

3022012

40

2315/30/25

2323/31/13

شركة مطعم ومقهي السبعينات  -الشيخة فاطمة محمود
فيصل الصباح وشركاها ذ م م  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الكويت

051

3023524

40

2315/11/25

2323/31/14

عبد االله يوسف رسام  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين
العراق

043

3004240

40

2313/34/21

2323/31/03

وايت كاسيل مانجمنت كو  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير

040

3040303

40

2310/32/12

2323/31/14

اسامه فتحى السيد احمد  -تشكن هت  -فرد  -مصرى
الجنسية

003

3053030

40

2310/30/10

2323/31/14

ديميند الدارة المنشات ش.ذ.م.م تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة

043

3032013

40

2310/12/23

2323/31/32

شركة قوت المحدوده  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

044

3032011

40

2310/12/23

2323/31/32

شركة قوت المحدوده  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

044

3032012

40

2310/12/23

2323/31/32

شركة قوت المحدوده  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا اقوانين المملكة العربية السعودية

045

3032010

40

2310/12/23

2323/31/32

شركة قوت المحدوده  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

044

3032015

40

2310/12/23

2323/31/32

شركة قوت المحدوده  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

044

3030400

40

2310/31/30

2323/31/32

سفير الدولية الدارة الفنادق والمنتجعات ش .ذ .م .م -
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات

040

3030215

40

2310/34/12

2323/31/30

السيد رامي ميشال الخازن  -فرد  -لبناني الجنسية

040

3030050

40

2310/34/20

2323/31/21

هايالنج جيانج  -فرد  -صينى الجنسية

051

3003331

40

2310/34/23

2323/31/30

عبد الستار عبد الغني علي مخيمر  -مطعم المخيمر -
فردي  -مصري الجنسية

040

3002123

40

2310/33/30

2323/31/21

شركة ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم ش
م م  -شركة مساهمة مصرية

053

3005403

40

2310/30/10

2323/31/32

االكاديميه الدوليه االغذيه  -شركة ذات مسئوليه محدوده
قانون  150لسنة01

053

3005000

40

2310/30/32

2323/31/03

النيل العالميه لالستثمار والتنميه والتصنيع  -شركة
ذات مسوليه محدوده

051

3003353

40

2310/30/10

2323/31/12

عادل محمد عبد المنعم محمد السيد  -فرد-مصري
الجنسية

051

3041302

44

2313/13/12

2323/31/30

جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانيه  -جمعية
التهدف للربح

044

3053035

44

2310/30/10

2323/31/14

مركز ايكون الطبي  -شركة ذات مسئولية محدودة -
تاسست وقائمة طبقا لقوانين قطر

000

3031020

44

2310/12/10

2323/31/33

بالنس لالستشارات  -شركة ذات مسئولية محدودة

041

3030400

44

2310/31/30

2323/31/32

سفير الدولية الدارة الفنادق والمنتجعات ش .ذ .م .م -
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات

040

3035304

44

2310/32/35

2323/31/14

شركة أم القرى للخدمات الطبيه  -شركة مساهمة
مصرية

053

3030002

44

2310/34/31

2323/31/30

شركه ميرك ليمتد لالتصاالت ش م م  -شركة مساهمة
مصرية مؤسسة طبقا لقانون االستثمار رقم  150لسنة
1001

051

3030105

45

2310/31/32

2323/31/12

شركة كليك للخدمات  -شركة ذات مسئولية محدودة

051

3035140

45

2310/32/33

2323/31/30

جمعية تنمية الصادرات البستانية  -جمعية التهدف للربح

044

3001533

45

2310/35/20

2323/31/30

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

051

3001021

45

2310/35/01

2323/31/30

ساينسي ابلكيشنز انترناشونال كوبوريشين  -شركة
مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكية

040

3002203

45

2310/33/12

2323/31/21

هانجزو كينهى انفورميشن تكنولوجى كو  -ليمتد

051

3002504

13
20

2310/33/21

2323/31/20

جري يو لألغذية الصحية  - OLNNRA -شركة
مساهمة مصرية

040

3030043

-0
-5
13

2310/30/22

2323/31/10

شركة مبروك احمد مبروك ابراهيم وشريكة  -الوليد
لألستيراد والتصدير شركة توصية بسيطة

040

3051001

13
41

2310/35/10

2323/31/21

شركة إى بالنيت للخدمات التعليمية ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

051

3200021

-0
13

2310/35/12

2323/31/30

شركة سيليكون  21لاللكترونيات واالتصاالت  -شركة
مساهمة مصرية

051

3000102

-12
14
25

2310/30/30

2323/31/14

شركة مابسو للمعدات البحريه والتوريدات ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية

040

3033103

20
03

2314/30/23

2323/31/20

الشركة المصرية االوربية للمنتجات الغذائية (-شيفى
ميكس) -شركة مساهمة مصرية

3001013

20
01

2310/35/22

2323/31/10

الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية -
شركةمساهمة مصرية

3040350

-20
-03
01
02

2310/30/14

2323/31/23

محمود مصطفى الزمر  -الهالل للحالوة الطحينية
والطحينة  -فرد سورى الجنسية

051

3040333

-20
-03
01
02

2310/30/14

2323/31/23

محمود مصطفى الزمو  -الهالل للحالوة الطحينية
والطحينة  -فردى  -سورى الجنسية

004

3040331

-20
-03
01
02

2310/30/14

2323/31/23

محمود مصطفى الزمر  -الهالل للحالوة الطحينية
والطحينة  -فرد سورى الجنسية

005

3030050

-13
-20
-03
-05
-03
00
42

2310/30/21

2323/31/23

شركة المجتمع العربي للتنمية  -شركة ذات مسؤلية
محدودة

040

3003331

-13
05
43

2310/35/30

2323/31/15

مصطفى كمال مصطفى احمد  -ومضة للنشر والتوزيع
 -فرد مصرى الجنسية

040

3033002

-10
25
05

2310/32/20

2323/31/35

على كمال سيد على  -فردى  -مصرى الجنسية

040

3033000

-10
25
05

2310/32/20

2323/31/35

على كمال سيد على  -فردى  -مصرى الجنسية

040

3005053

24
05

2310/30/20

2323/31/14

عمرو محمد صالح السقا  -ماى بد لالستيراد والتصدير
 -فرد مصرى الجنسية

051

3053003

25
05

2310/34/10

2323/31/20

خالد عبد الحى محمود شلبى  -مصنع التوحيد للبويات -
فردى  -مصرى الجنسية

005

3003000

20
05

2310/30/10

2323/31/12

سايك -جى ام  -ولينغ اوتوموبيل كو  .ال تى دى - .
شركة ذات مسئوليه محدودة

051

3004552

-20
03

2310/30/31

2323/31/20

طارق عبد الحميد السيد عبد الحميد  -الهنا لتعبئه المواد
الغذائيه  -فرد  -مصرى الجنسية

051

05

3050003

20
05

2310/13/10

2323/31/20

نايل سيتي تريد  -شركة ذات مسئولية محدودة

000

3002402

05
00

2313/30/21

2323/31/22

الرفيق للطاقة البديلة  -شركة مساهمة مصرية

020

3005100

-0
-05
00
42

2310/30/14

2323/31/23

مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  -شركة
مساهمة مصرية

051

3003414

-0
05

2313/33/35

2323/31/23

شركة حابى مصر لالستيراد والتصدير -المعتز باللة
خليل ابراهيم وشركاة  -شركة توصية بسيطة

053

3050441

05
41

2310/13/15

2323/31/13

شيماء سعيد سالم عبيد بامبيشى  -ليجو مانيا  -فرد
مصرىة الجنسية

000

3003303

-5
05
44

2310/30/34

2323/31/23

شركة مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه ش م م -
شركة مساهمة

051

3011105

-3
05

2314/12/15

2323/31/21

شركة ميتتال تيوب لتصنيع المقاطع المعدنية  -شركة
مساهمة مصرية

040

3005502

12
00

2310/30/23

2323/31/12

سايك -جى ام  -ولينغ اوتوموبيل كو  .ال تى دى - .
شركة ذات مسئوليه محدودة صينية

051

3004033

-0
00
41

2310/30/20

2323/31/20

ديجيساي ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

053

3003300

-5
00

2310/30/34

2323/31/23

شركة دى ان ايه البيرفا لتجارة مستلزمات الحمية -
شركة ذات مسئوليه محدودة

051

3003040

-5
00

2310/30/10

2323/31/23

شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية
الغذائية  -ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئوليه محدودة

051

3000500

41

2310/30/12

2323/31/23

احمد فتيح محمد كمال و شركاه  -سى جى ايفو  -شركة

053

تضامن

42

3000500

41
42

2310/30/12

2323/31/23

احمد فتيح محمد كمال و شركاه  -شركة تضامن

053

3033043

-0
42

2310/30/30

2323/31/20

باك دور سلوشن للبرمجيات  -شركة مساهمة مصرية

040

3033003

-0
42

2310/30/30

2323/31/20

باك دور سليوشن للبرمجيات  -شركة مساهمة مصرية

040

3000001

20
40

2313/34/14

2323/31/20

الشركة الدولية للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

051

3030110

-0
11

2310/30/11

2323/31/12

جوزيف كمال فهمى جورجي جرجس  -كوك كينج
للمطابخ التجارية و الفندقية  -فرد  -مصرى الجنسية

051

3200220

-0
-0
11

2310/34/31

2323/31/20

مؤسسة طارق الساعور للتجارة

003

3034030

-0
11

2314/30/30

2323/31/30

ليومينوس باور تكنولوجيس بى فى تى ليمتد  -شركة
محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الهند

051

3002320

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة واوالدة  -شركة تضامن

051

3002303

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة وأوالده  -شركة تضامن

051

3002301

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة وأوالده  -شركة تضامن

051

3002302

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة واوالدة  -شركة تضامن

040

3002300

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة وأوالده  -السيد محمد شحاته
وشركاه  -شركة تضامن

051

3002304

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة واوالدة  -شركة تضامن

040

3002305

-0

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة واوالدة  -شركة تضامن

040

12

3002303

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة وأوالده  -شركة تضامن

051

3002300

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة واوالدة  -شركة تضامن

040

3002300

-0
12

2310/33/35

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاتة واوالدة  -شركة تضامن

040

3002000

-0
12

2310/30/32

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاته واوالدة  -شركة تضامن

040

3002000

-0
12

2310/30/32

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاته واوالدة  -شركة تضامن

040

3002001

-0
12

2310/30/32

2323/31/23

شركة السيد محمد شحاته واوالدة  -شركة تضامن

040

