
جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

التجديدنشر 
تاريخ التجديداسم مالك العالمةتاريخ االيداعالفئةرقم الطلب

هوندا جيكين كوجايو كابوشيكىى كايشا )هوندا موتور كومبانىى0050468702/04/1975
ليمتد(

01/03/2020

01/03/2020شركة برج العرب للصناعة01248541627/06/1999

شركة برج العرب للصناعه شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام01248573027/06/1999
1997 لسنة 8القانون رقم 

01/03/2020

شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية طبقا الحكام01248603127/06/1999
1997 لسنة 8القانون رقم 

01/03/2020

شركة برج العرب للصناعه شركة مساهمة مصرية طبقاالحكام01248683727/06/1999
1999 لسنة 8القانون رقم 

01/03/2020

01/03/2020شركة برج العرب للصناعه شركة مساهمة مصرية ش.م.م01251572906/07/1999

01/03/2020شركة برج العرب للصناعه01298222915/01/2000

01/03/2020لذيذة هولدينغ ش م لشركة قابضة لبنانية01302283231/01/2000

01/03/2020ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية شركه مساهمه0134852525/07/2000

01/03/2020ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمة مصرية0134861525/07/2000

01/03/2020شركة الحياه للتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370562909/10/2000

01/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه / شركة مساهمة مصرية01370623509/10/2000

01/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370761609/10/2000

01/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370833509/10/2000

01/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه / ش.م.م01370843509/10/2000

01/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370853209/10/2000

01/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع01379703006/11/2000

01/03/2020شركة منصور للتوزيع شركة ذات مسئولية محدودة01379714206/11/2000

01/03/2020شركه منصور للتوزيع - شركة ذات مسئولية محدودة01379752906/11/2000

01/03/2020ات مسئولية محدودة1شركه منصور للتوزيع شركة 01379763006/11/2000

01/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع  -  شركة مساهمة مصرية01379803006/11/2000

01/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم01391422919/12/2000

بانكس فارما- محمد عبد العليم محمد عبد العزيز منشأة فردية01810404410/12/2005
8/1997مصرية طبقا للقانون 

01/03/2020

مصطفى محمد على بدوى العشري - العشرى للصناعة01962381106/02/2007
والتجارة والمقاوالت 

01/03/2020

نيسين شوكوهين كابوشيكى كايشا )وتعمل ايضا بأسم فود02062273002/09/2007
برودكتس كو ليمتد( - شركة يابانية محدودة

01/03/2020

أيوكيسيليام انترناشيونال هولدينجز ، انك -- شركة متحدة0222872520/10/2008
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير - الواليات المتحدة

األمريكية

01/03/2020



01/03/2020آشيهارا سانجيو كايشا ليمتد - شركة يابانية محدودة0230322521/04/2009

شارب كابوشيكىى كايشا - )و تتاجر ايضا باسم شارب02319611101/06/2009
كوربوريشن ( - شركة مساهمة يابانية مؤلفة طبقا لقوانين

اليابان

01/03/2020

كولومبوسى ستينليس )بروبرتاري(ى ليميتد - شركة محدوده0236020615/09/2009
تأسست وقائمة طبقا لقوانين جنوب أفريقيا

01/03/2020

01/03/2020هانون سيستمز0239397723/12/2009

01/03/2020هانون سيستمز02393991223/12/2009

01/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02399562910/01/2010

01/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02399572910/01/2010

01/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02399602910/01/2010

01/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02399612910/01/2010

01/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02399632910/01/2010

01/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02407924224/01/2010

01/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه0240793924/01/2010

دار السالم - لالستيراد والتصدير - جمال احمد حجازى وشركاة0241106731/01/2010
- شركة تضامن

01/03/2020

نيدل انداستريز ) إنديا ( برايفت ليمتد - شركة محدودة تألفت02418952618/02/2010
بموجب قوانين الهند

01/03/2020

شركة دار السالم للتصنيع - جمال عبد الفتاح احمد حجازى0243686728/03/2010
وشركاة - شركة تضامن مصرية

01/03/2020

01/03/2020شركة ارما المحدودة  02452583503/05/2010

01/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02486953613/07/2010

صالح على احمد حمدين ) الصفا للتجارة والتوريدات ( شركة02502783522/08/2010
تضامن

01/03/2020

01/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02550833027/12/2010

01/03/2020جنرال اروماتيكى ش . م .م - شركة مساهمة مصرية0256885314/02/2011

02/03/2020براذر اند ستريز ليمتد ش يابانية محدودة المسؤلية0053437714/08/1977

02/03/2020ار سى ايه تريد مارك مانجمنتى شركة مبسطة0092730916/10/1994

 شركة مساهمةM C Iشركة الصناعات الكيماوية الحديثة 0120364226/12/1998
مصرية

02/03/2020

02/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم01297652912/01/2000

02/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم01299083017/01/2000

02/03/2020تيفال - شركة مساهمه0131138728/02/2000

02/03/2020تيفال - شركة مساهمه0131139828/02/2000

02/03/2020تيفال اس.اية/ شركة .مساهمة . فرنسية0131140128/02/2000



02/03/2020تيفال اس . ايه شركة مساهمة فرنسية01311411128/02/2000

02/03/2020سيارام سيلك ميلز ليمتد شركة هندسية محدودة01312672504/03/2000

02/03/2020م/ س سيارام سيلك ميلز ليمتد . شركة هندسية محدودة01312832405/03/2000

شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية ) شركة مساهمة01328534224/05/2000
مصرية(

02/03/2020

02/03/2020ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية - شركة مساهمة مصرية0133022517/05/2000

ساب آكتيبوالج شركة مساهمة سويدية- مؤلفة طبقا لقوانين0133174723/05/2000
السويد

02/03/2020

02/03/2020ساب اكتيبوالج / ش.م01331801723/05/2000

02/03/2020ساب اكتيبوالج مساهمه سويديه01331811823/05/2000

شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاه بن زقر - شركة01344113104/07/2000
تضامن سعودية

02/03/2020

شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاة )بن زقر( - شركة01344123004/07/2000
سعودية

02/03/2020

02/03/2020ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية0134863525/07/2000

02/03/2020ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية0134863525/07/2000

02/03/2020ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.م0134868525/07/2000

02/03/2020ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.م0134869525/07/2000

02/03/2020مصطفى حسين احمد رجب وشركاه / شركه تضامن0135916204/09/2000

02/03/2020مصطفى حسين احمد رجب وشركاه / شركه تضامن01359173504/09/2000

مصطفى حسين أحمد رجب وشركاه شركة الحرمين للكيماويات01359183504/09/2000
والدهانات / شركة تضامن

02/03/2020

مصطفى حسين احمد رجب وشركاه - شركة الحرمين01359213504/09/2000
للكيماويات والدهانات الحديثة - شركة تضامن

02/03/2020

مصطفى حسين احمد رجب وشركاه شركة الحرمين للكيماويات01359223504/09/2000
والدهانات الحديثة شركة تضامن

02/03/2020

02/03/2020شركة الحياه للتصنيع والتنمية - شركة مساهمة مصرية01370652909/10/2000

02/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية - شركة مساهمة مصرية01370683509/10/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع ذ م م01371032910/10/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع ش ذ م م شركة ذات مسئولية محدودة01371043210/10/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع ش د م م شركة ذات مسئولية محدودة01371053510/10/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع شركة ذات مسئولبية محدودة01371303210/10/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع-شركة ذات مسئولية محدودة01371333210/10/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع شركة ذات مسؤلية محدودة01371343210/10/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع شركة ذات مسؤلية محدودة01371343210/10/2000

02/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع  -  شركة مساهمة مصرية01379722906/11/2000



02/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع  -  شركة مساهمة مصرية01379784206/11/2000

02/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع  -  شركة مساهمة مصرية01379794206/11/2000

02/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع01379812906/11/2000

شركة المنصور للتجارة والتوزيع-ش م م - شركة مساهمة01387522904/12/2000
مصرية

02/03/2020

02/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع01387542904/12/2000

02/03/2020شركة منصور للتوزيع ) شركة ذات مسئولية محدودة(01387552904/12/2000

02/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم01391413019/12/2000

02/03/2020نادى نصرى خلة- العالمية للمشروبات فردى مصرى01399133328/01/2001

كونامى كوربوريشن-ى شركة مساهمة تاسست وقائمة01657571622/03/2004
طبقالقوانين اليابان .

02/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية منشأة رياضية خاضعة لمديرية02045402624/07/2007
الشباب والرياضة

02/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية منشأة رياضية خاضعة للشباب02045412724/07/2007
والرياضة

02/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة02045473324/07/2007
لمديرية الشباب والرياضة

02/03/2020

02/03/2020شركة جونسون اند جونسون -- شركة مساهمة امريكية02390612113/12/2009

02/03/2020فؤاد فؤاد صادق وشركاه - شركة تانيس - شركة توصية بسيطة02394572427/12/2009

02/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02399642910/01/2010

02/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02407924224/01/2010

02/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه0240793924/01/2010

02/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02408004124/01/2010

تاى بينغ فالف مانيوفاكتور ينغ كو - ليمتد - شركة ذات مسئولية0242112623/02/2010
محدودة

02/03/2020

02/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه0242456902/03/2010

02/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02424573702/03/2010

02/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02424584102/03/2010

02/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02424594202/03/2010

سانوفى - أفينتس دويتشالند - ج م ب ه - شركة محدودة0243184516/03/2010
المسئولية

02/03/2020

شركة دار السالم للتصنيع - جمال عبد الفتاح احمد حجازى0243687928/03/2010
وشركاة - شركة تضامن مصرية

02/03/2020

شركة دار السالم للتصنيع - جمال عبد الفتاح احمد حجازى02436881128/03/2010
وشركاة - شركة تضامن مصرية

02/03/2020

02/03/2020شركة هاى باك لمواد التعبئة والتغليف - شركة مساهمة مصرية02452563503/05/2010

شركة النيل للصناعات التحويلية - ش م م - شركة مساهمة02471141613/06/2010
مصرية

02/03/2020



02/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية0248676513/07/2010

شركة الحياة للتصنيع والتنمية - ش م م - شركة مساهمة0248678913/07/2010
مصرية

02/03/2020

02/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02487122113/07/2010

02/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02487132413/07/2010

02/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م -- شركة مساهمة مصرية02487142513/07/2010

شركة الحياة للتصنيع والتنمية - ش م م - شركة مساهمة02487213513/07/2010
مصرية

02/03/2020

شركة النيل للصناعات التحويلية ش م م - شركة مساهمة02489011619/07/2010
مصرية

02/03/2020

شركة النيل للصناعات التحويلية - ش م م - شركة مساهمة02494901603/08/2010
مصرية

02/03/2020

شركة النيل للصناعات التحويلية - ش م م - شركة مساهمة02498261610/08/2010
مصرية

02/03/2020

شركة النيل للصناعات التحويلية ش م م - شركة مساهمة02498281610/08/2010
مصرية

02/03/2020

شركة النيل للصناعات التحويلية - ش م م - شركة مساهمة02498291610/08/2010
مصرية

02/03/2020

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -02517993311/10/2010
شركة ذات مسئولية محدودة

02/03/2020

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -02518003311/10/2010
ش ذات مسئولية محدودة

02/03/2020

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -02518013311/10/2010
شركة ذات مسئولية محدودة

02/03/2020

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -02518023311/10/2010
شركة ذات مسئولية محدودة

02/03/2020

02/03/2020شركة النيل للصناعات التحويلية - شركة مساهمة مصرية02533691611/11/2010

شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية - شركة مساهمة02545023014/12/2010
مصرية

02/03/2020

شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية - شركة مساهمة02545033014/12/2010
مصرية

02/03/2020

Buongiornoشركة بونجورنوى مصر للصناعات النسيجية )02550552526/12/2010
Groupشركة مساهمة مصرية - )

02/03/2020

شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية - شركة مساهمة02551053027/12/2010
مصرية

02/03/2020

ديكووارلدوايد بوست - هارفست هولدنجز بى . فى - شركة0052011513/07/1976
خاصة ذات مسئولية محدودة

03/03/2020

وارنر كوميونيكشنز انك - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقال0102845909/09/1996
قوانين والية ديالوير

03/03/2020

أدفانسد ميكروديفايسز ، انك - شركة مساهمة مؤلفة0125604926/07/1999
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

03/03/2020

03/03/2020سمبيو فودز كومبانىى - شركة محدودة01282223003/11/1999

ام اس دي انترناشيونال هولدنج ج.م.ب.ه - شركة محدودة0131302506/03/2000
المسؤولية

03/03/2020

 احمد القوصى وشركاه - شركة كايرو انترناشيونال كومبانى )01323451624/04/2000
cic) سى آى سى  ألوان  

03/03/2020

03/03/2020ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة مساهمة0134853525/07/2000

د منير رياض أرمانيوسى بصفتة رئيس مجلس أدارة شركة ايفا0134854525/07/2000
فارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمة

03/03/2020

03/03/2020ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة مساهمة0134866525/07/2000



03/03/2020ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة مساهمة0134867525/07/2000

03/03/2020مصطفى حسين احمد رجب وشركاه / شركه تضامن01359173504/09/2000

مصطفى حسين احمد رجب وشركاه شركة الحرمين للكيماويات01359223504/09/2000
والدهانات الحديثة شركة تضامن

03/03/2020

03/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370583209/10/2000

03/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370633509/10/2000

03/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370641609/10/2000

03/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370693509/10/2000

03/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370703509/10/2000

03/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370713509/10/2000

03/03/2020شركة الحياة لتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370753509/10/2000

03/03/2020كان لصناعة وتعبئة العلب ش . م .م0139748322/01/2001

03/03/2020شركة كان لصناعة وتعبئة العلب شركة مساهمة0139752322/01/2001

03/03/2020 جيلياد ساينسيز ، ال ال سي 0178922525/09/2005

03/03/2020كومبانى جيرفيس دانون - شركة مساهمة فرنسية01981983020/03/2007

03/03/2020كومبانى جيرفيس دانون - شركة مساهمة فرنسية01981993220/03/2007

03/03/2020ديكاثلون - شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا02311092310/05/2009

03/03/2020ديكاثلون - شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا02311102410/05/2009

03/03/2020شركة مصر للمنظفات والكيماويات - شركة مساهمة مصرية0242593304/03/2010

03/03/2020شركة مصر للمنظفات والكيماويات - شركة مساهمة مصرية0242594304/03/2010

03/03/2020شركة مصر للمنظفات والكيماويات - شركة مساهمة مصرية0242595304/03/2010

03/03/2020شركة مصر للمنظفات والكيماويات - شركة مساهمة مصرية0242596304/03/2010

03/03/2020ايوان لالستثمار والتنمية - شركة مساهمة مصرية02437714329/03/2010

03/03/2020ايوان لالستثمار والتنمية - شركة مساهمة مصرية02437751629/03/2010

03/03/2020ايوان لالستثمار والتنمية - شركة مساهمة مصرية02437793529/03/2010

03/03/2020ايوان لالستثمار والتنمية - شركة مساهمة مصرية02437813729/03/2010

شركة دليشوس إنك للفنادق والمنشأت السياحية - شركة مساهمة02474154315/06/2010
مصرية

03/03/2020

03/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02487101813/07/2010

04/03/2020الشركة الشرقية ايسترن كومبانىى ش.م.م00025293418/07/1940



04/03/2020الشركة الشرقية ايسترن كومبانىى ش.م.م00028623403/08/1940

04/03/2020الشركة الشرقيه00028703403/08/1940

الشركة الشرقية ايسترن كومبانىى ش م م تابعة للشركة القابضة00462233427/05/1970
للصناعات الكيماوية

04/03/2020

عمروسالم على وشريكه عصام فوزى السيد - شركه يثربى01029013717/09/1996
للمقاوالتى شركة تضامن

04/03/2020

04/03/2020المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائية ش م م01099833523/09/1997

04/03/2020المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائية ش م م01099842923/09/1997

04/03/2020شيسايدو كومبانى ليمتد - شركة يابانية محدودة المسئولية0124791322/06/1999

هيسا ميتسوفارماى سيوتيكال كمبانىى انك - شركة مساهمة قائمة0125110505/07/1999
ومؤلفة طبقا لقوانين اليابان

04/03/2020

04/03/2020ال جي اليكترونيكس انك )ش.م.كورية(0128961730/11/1999

04/03/2020شركة االهلى للتنمية العقاريه / شركة مساهة مصرية01303143502/02/2000

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات ش.م.م شركة01304011606/02/2000
مساهمة مصرية

04/03/2020

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات ش م م شركة01304021706/02/2000
مساهمة

04/03/2020

شركه صناعه الموا د العازله ومشتقاتها انسومات /ش.م.م01304031906/02/2000
شركة مساهمة

04/03/2020

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات ش.م.م.شركة01304041606/02/2000
مساهمة مصرية

04/03/2020

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها أنسومات )ش. م. م. (01304051706/02/2000
شركة مساهمة مصرية

04/03/2020

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات ش.م.م -01304061906/02/2000
شركة مساهمة مصرية

04/03/2020

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسوبات / ش. م. م.01304071606/02/2000
شركة مساهمة

04/03/2020

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسوبات / ش. م.01304081706/02/2000
م.شركة مساهمة مصرية

04/03/2020

شركه صناعه المواد العازله ومشتقاتها انسومات ش م م -01304091906/02/2000
شركة مساهمة

04/03/2020

04/03/2020شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها ش م م01314341611/03/2000

صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات شركة مساهمة01314351711/03/2000
مصرية

04/03/2020

04/03/2020شركة الصناعة المواد العازلة ومشتقاتها _انسومات مساهمة01314361911/03/2000

04/03/2020شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات ,,مساهمة01314371611/03/2000

صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات ش م م شركة01314381711/03/2000
مساهمة مصرية

04/03/2020

04/03/2020شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها استومات _ مساهمة01314391911/03/2000

ميوا جرافيوركو , ال تى دى - شركة مساهمة يابانية مؤلفةطبقا01331191722/05/2000
لقوانين اليابان

04/03/2020

04/03/2020ساب اكتيبوالج ش- م سويديه01331832423/05/2000

04/03/2020محمود على ابراهيم فرج تاجر - مصرى الجنسية01336962510/06/2000

04/03/2020شركه دلتا فوم / ش.م.م01337491711/06/2000



04/03/2020شركه دلتا فوم / ش.م.م01337491711/06/2000

04/03/2020شركه دلتا فوم / ش.م.م01337491711/06/2000

04/03/2020شركه دلتا فوم / ش.م.م01337491711/06/2000

04/03/2020ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة مساهمة0134855525/07/2000

04/03/2020ايفا فارما لالدويه والمستلزمات مساهمه مصريه0134870525/07/2000

04/03/2020ايفا فارما لالدوات والمستلزمات الطبيه م مصريه0135051502/08/2000

04/03/2020ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية -شركه مساهمه0135052502/08/2000

شركة الهجان للعطور ومستحضرات التجميل وائل راشد01377943504/11/2000
وشركاه - ش توصية بسيطة

04/03/2020

شركة مجموعه العز القابضه للصناعة واالستثمار - مجموعة01379593206/11/2000
عز الصناعيه ش م م شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا

1992 لسنة 95لقانون سوق المال رقم 

04/03/2020

شركة مجموعة العز القابضة للصناعة واالستثمار - مجموعة01379603306/11/2000
عز الصناعية / ش. م. م. شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا

1992 لسنة 95لقلنون سوق المال رقم 

04/03/2020

04/03/2020كومبانى جيرفيس دانون - شركة مساهمة فرنسية01981972920/03/2007

أر سييلينج هيللى أواتش جى - شركة تجارية عامة تأسست02093323019/11/2007
وقائمة طبقا لقوانين المانيا

04/03/2020

أر سييلينج هيللى أواتش جى - شركة تجارية عامة تأسست02093353019/11/2007
وقائمة طبقا لقوانين المانيا

04/03/2020

04/03/2020باركسون كوربوريشن 02343031127/07/2009

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412571702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شر كة02412591702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412601702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412611702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412621702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412641702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412651702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م- شركة02412661702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412671702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412681702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412691702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412701702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412721702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020



الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412731702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل )إنسوتك( ش م م - شركة02412751702/02/2010
مساهمة مصرية

04/03/2020

محمد عز الدين غريب مصطفى حسين ) العز لصناعة بوياتى0241631211/02/2010
البالستيكى (

04/03/2020

04/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه0242456902/03/2010

04/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02424573702/03/2010

04/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02424584102/03/2010

04/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02424594202/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش م م - شركة مساهمة مصرية02430281615/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش م م - شركة مساهمة مصرية02430281615/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش م م - شركة مساهمة مصرية02430281615/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش م م - شركة مساهمة مصرية02430281615/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02430301915/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02430301915/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02430301915/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02430301915/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م --- شركة مساهمة مصرية02430311915/03/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02430331915/03/2010

ثرى ام كمبانىى - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية02433531021/03/2010
ديالوير

04/03/2020

شركة ماتالن ليمتد - شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة02439593531/03/2010
طبقا لقوانين انجلترا وويلز

04/03/2020

شركة سى باك لمواد التعبئة والتغليف - شركة مساهمة مصرية02452573503/05/2010
1997 لسنة 8ق 

04/03/2020

04/03/2020شركة بلوك الصناعية - ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02463341725/05/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02463351925/05/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية - ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02463361725/05/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية - ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02463371925/05/2010

04/03/2020شركة بلوك الصناعية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية02485371711/07/2010

بيبسى كوانك - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية02506343207/09/2010
نورث كارولينا - الوالياتى المتحدة االمريكية

04/03/2020

04/03/2020شركة مدارس الجيل الجديد الدولية ) ش م م (02514053529/09/2010

04/03/2020مدارس الجيل الجديد الدولية ش م م 02514064129/09/2010

04/03/2020مدارس الجيل الجديد الدولية ) ش م م ( 02514071629/09/2010



04/03/2020مدارس الجيل الجديد الدولية ش م م 02514082529/09/2010

04/03/2020مدارس الجيل الجديد الدولية ش م م 02514093529/09/2010

04/03/2020مدارس الجيل الجديد الدولية  شركة مساهمة 02514104129/09/2010

04/03/2020بشار دعبول بن عبد الفتاح - فرد - سورى الجنسية0253787324/11/2010

الثالثية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية لصاحبتها نيفين الروماني02548603222/12/2010
داود قلدس 

يفين الروماني داود قلدس  - افراد

04/03/2020

محمد وعمروفاروق محمد حسين وشركاه - مؤسسة الفاروق0255218229/12/2010
لخلط وتعبئة البويات - شركة توصية بسيطة

04/03/2020

04/03/2020بشار دعبول بن عبد الفتاح - فرد - سورى الجنسية02554923505/01/2011

04/03/2020شركة وليد دعبول واخوانه - مدار للكيماوياتى - شركة تضامن0255493305/01/2011

04/03/2020شركة وليد دعبول واخوانه - مدار للكيماوياتى - شركة تضامن02554943505/01/2011

سشالج لوك كمبانىى إل إل سى  - ش محدودة المسئولية مؤلفة0341257904/10/2016
وقائمة طبقا لوالية ديالوير

04/03/2020

سشالج لوك كمبانىى إل إل سى  - ش محدودة المسئولية مؤلفة0341257904/10/2016
وقائمة طبقا لوالية ديالوير

04/03/2020

سشالج لوك كمبانىى إل إل سى  - ش محدودة المسئولية مؤلفة0341257904/10/2016
وقائمة طبقا لوالية ديالوير

04/03/2020

سشالج لوك كمبانىى إل إل سى  - ش محدودة المسئولية مؤلفة0341257904/10/2016
وقائمة طبقا لوالية ديالوير

04/03/2020

محمد محمد مجدى ذكى شرف - صاحب منشاة فردية باسم /0341266904/10/2016
فندي - مصرى الجنسية

04/03/2020

محمد محمد مجدى ذكى شرف - صاحب منشاة فردية باسم /0341266904/10/2016
فندي - مصرى الجنسية

04/03/2020

محمد محمد مجدى ذكى شرف - صاحب منشاة فردية باسم /0341266904/10/2016
فندي - مصرى الجنسية

04/03/2020

 -  فرد -VENDIمحمد محمد مجدى ذكى  شرف -  فندي 0341267904/10/2016
مصرى الجنسية 

04/03/2020

 -  فرد -VENDIمحمد محمد مجدى ذكى  شرف -  فندي 0341267904/10/2016
مصرى الجنسية 

04/03/2020

 -  فرد -VENDIمحمد محمد مجدى ذكى  شرف -  فندي 0341267904/10/2016
مصرى الجنسية 

04/03/2020

05/03/2020اس سي جونسون اند سن انك _ شركة متحدة0057634522/06/1980

05/03/2020كوبوتا كوربوريشن0075543726/10/1989

05/03/2020شركة الثريا لالتصاالت0127974927/10/1999

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة0133020517/05/2000
مصرية

05/03/2020

05/03/2020ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصرية0133026517/05/2000

05/03/2020ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية -شركة مساهمة مصرية0133030517/05/2000

05/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370793109/10/2000

05/03/2020المصريه لتصنيع المواد الغذائيه - ايس مان01408073028/02/2001

05/03/2020المصريه لتصنيع المواد الغذائيه - ايس مان01408093028/02/2001



05/03/2020المصريه لتصنيع المواد الغذائيه ) ايس مان (01408103028/02/2001

05/03/2020المصريه لتصنيع المواد الغذائيه ) ايس مان (01408123028/02/2001

05/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01415453501/04/2000

05/03/2020جابر سعيد محمد التهامي02320232103/06/2009

شركة المنصور الدولية للتوزيع - ش م م - شركة مساهمة0238538922/11/2009
مصرية

05/03/2020

حسين عباس احمد ومحمود حمدان احمد وشركاة -02433393021/03/2010
همتولالستيراد والتصدير والتعبئة والتغليف والتوزيع - شركة

توصية بسيطة

05/03/2020

الشركة المصرية الخليجية للصناعات الغذائية - نادر عالم02503713025/08/2010
وشركاة - شركة توصية بسيطة

05/03/2020

الشركةا لمصرية الخليجية للصناعات الغذائية ) عربية ( - نادر02511713026/09/2010
عالم وشركاه - شركة توصية بسيطة

05/03/2020

الشركةالمصرية الخليجية الصناعية الغذائية ) عربية ( نادر02511723026/09/2010
عالم وشركاه - شركة توصية بسيطة

05/03/2020

الشركةالمصرية الخليجية للصناعة الغذائية ) عربية ( نادر02511733026/09/2010
عالم وشركاه - شركة توصية بسيطة

05/03/2020

الشركة المصرية الخليجية للصناعات الغذائية ) عربية ( - نادر02547203020/12/2010
عالم وشركاه- شركة توصية بسيطة

05/03/2020

08/03/2020ذا فيننشال تايمز ليميتد 00690661628/03/1987

08/03/2020ذا فيننشال تايمز ليميتد 00690753828/03/1987

08/03/2020ذا فيننشال تايمز ليميتد 00690764128/03/1987

08/03/2020تويوجوموكوى جيو كابو شيكى كايشا) شركه مساهمه يابانيه (00770871224/04/1990

08/03/2020كانون كابوشيكى كايشا - شركة مساهمة01004673803/04/1996

08/03/2020كابوشيكىى كايشا ياسكاوا دنكى - شركة يابانية محدودة المسئولية0116356918/07/1998

08/03/2020شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م01269312914/09/1999

08/03/2020شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م01269312914/09/1999

ايه فى ليدر كورب ، شركة مؤلفة طبقا لقوانين تايوان - شركة0128160901/11/1999
مساهمة

08/03/2020

08/03/2020برج العرب للصناعة / مساهمة مصرية01298212915/01/2000

08/03/2020برج العرب للصناعة / مساهمة مصرية01298212915/01/2000

08/03/2020شركة صافوال سايم مصر ) ش.م.م(01298313015/01/2000

شركة ماموكا اندكوليمتد شركة تضامن لالستيراد والتصدير0130294702/02/2000
وتجارة السيارات

08/03/2020

08/03/2020شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م01330802920/05/2000

08/03/2020شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م01330802920/05/2000

شركة برج العرب للصناعات ش م .م بنظام المناطق الحرة01330822920/05/2000
شركة مساهمة مصرية

08/03/2020

08/03/2020شركة برج العرب للصناعات ش م .م بنظام المناطق الحرة01330822920/05/2000



شركة مساهمة مصرية
08/03/2020شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م01330832920/05/2000

08/03/2020شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م01330832920/05/2000

08/03/2020اس . سى جونسون اند صن - انك -0135626322/08/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370551609/10/2000

08/03/2020شركة الحياه للتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370562909/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370583209/10/2000

08/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370593509/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه شركة مساهمة مصرية01370603509/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه / شركة مساهمة مصرية01370623509/10/2000

08/03/2020شركة الحياه للتصنيع والتنمية - شركة مساهمة مصرية01370652909/10/2000

08/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370663009/10/2000

08/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية - شركة مساهمة مصرية01370683509/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370761609/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370813509/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370833509/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه / ش.م.م01370843509/10/2000

08/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370853209/10/2000

شركة االسكندريه الوطنيه للحديد والصلب -ش م م شركة01378791606/11/2000
1974 لسنة 43مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون رقم 

08/03/2020

08/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع01379703006/11/2000

08/03/2020شركة منصور للتوزيع شركة ذات مسئولية محدودة01379714206/11/2000

08/03/2020شركه منصور للتوزيع - شركة ذات مسئولية محدودة01379752906/11/2000

08/03/2020ات مسئولية محدودة1شركه منصور للتوزيع شركة 01379763006/11/2000

08/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع  -  شركة مساهمة مصرية01379784206/11/2000

08/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع  -  شركة مساهمة مصرية01379803006/11/2000

08/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع01379812906/11/2000

08/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع  -  شركة مساهمة مصرية0137982306/11/2000

اورينت توكى كابوشيكى كايشا وتتاجر باسم / اورينت واتش01765771425/06/2005
كوليمتد شركة يابانية محدودة المسئولية

08/03/2020

اورينت توكى كابوشيكى كايشا وتتاجرايضا باسم / اورينتى01765781425/06/2005
واتش كوليمتدى شركة يابانية محدودة المسئولية

08/03/2020



النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة للشباب0215827729/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة للشباب0215828829/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة للشباب0215829929/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة للشباب02158301029/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأةى رياضية خاضعة للشباب02158331329/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأةى رياضية خاضعة للشباب02158341429/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأةى رياضية خاضعة للشباب02158371729/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأةى رياضية خاضعة للشباب02158381829/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأةى رياضية خاضعة للشباب02158391929/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأةى رياضية خاضعة للشباب02158452529/04/2008
والرياضة

08/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأةى رياضية خاضعة للشباب02158462629/04/2008
والرياضة

08/03/2020

ليدل ستيفتانج أند كو- كى جى - شركة محدودة المسئولية02166961412/05/2008
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

08/03/2020

08/03/2020أتش جيه هاينز كومبانى استراليا ليمتد - شركة استرالية محدودة02252782921/12/2008

ستاتويل ايه اس ايه - شركة عامة محدودة المسئولية تاسست02320164002/06/2009
وقائمة طبقا لقوانين النرويج

08/03/2020

ستاتأويلهيدروايه اس ايه - شركة عامة محدودة المسئولية02320174102/06/2009
تاسست وقائمة طبقا لقوانين النرويج

08/03/2020

08/03/2020ال جى اليكترونيكس إنك - )شركة مساهمة كورية(0234954916/08/2009

هارد روك ليميتد - شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة02368974308/10/2009
طبقا لقوانين المملكة المتحده

08/03/2020

جووان كومبانى ، ال ال - سى - شركة ذات مسئولية محدودة0239212517/12/2009
نظمت وقائمة بموجبى قوانين والية اريزونا ، الوالياتى المتحدة

االمريكية

08/03/2020

08/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم02399592910/01/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242631307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242632307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242633307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242634307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242635307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242636307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242637307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242638307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242639307/03/2010



08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242640307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242641307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242644307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242645307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242646307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل --- شركة مساهمة مصرية0242647307/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل -ش م م - شركة مساهمة مصرية0243344321/03/2010

08/03/2020شركة بيراميدز للتجميل -- شركة مساهمة مصرية0243347321/03/2010

02448339- 
11

08/03/2020اينيرجيزر براندز ال ال سي - شركة محدودة المسئولية22/04/2010

08/03/2020 - شركة مساهمة مصريةNILE AIRالنيل للطيران 02482453904/07/2010

08/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية0248676513/07/2010

شركة الحياة للتصنيع والتنمية - ش م م - شركة مساهمة0248678913/07/2010
مصرية

08/03/2020

شركة الدلتا للصناعات الدوائية - دلتا فارما - ش م م - شركة0252069514/10/2010
مساهمة مصرية

08/03/2020

شركة منصور للتصنيع منطقة حرة  -   شركة ذات مسئولية02793413424/09/2012
محدودة

08/03/2020

توراى كابوشيكىى كايشا )وتعمل ايضا باسم توارى اند ستريز00354212421/04/1959
انك( - شركة يابانية

09/03/2020

09/03/2020باكاردي اند كمباني ليمتد محدودة المسؤلية00372403311/05/1960

09/03/2020ميتسوبيشى تاناب فارما كوربوريشن0054620521/06/1978

09/03/2020توراى كابوشيكىى كايشا ) توراى اندستريز انك (00563532426/09/1979

09/03/2020نيسان كيميكال اند ستريز ليمتد ش محدوده0073163510/11/1988

09/03/2020اوتسوكا فارما ستيكال كو ليمتد شركة محدودة0075350502/10/1989

09/03/2020شركة كالسيك للصناعات الغذائية00765023022/02/1990

09/03/2020شركة كالسيك للصناعات الغذائية00765033022/02/1990

09/03/2020شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م00765043222/02/1990

09/03/2020شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م00765053222/02/1990

09/03/2020شركة كالسيك للصناعات الغذائية00765063022/02/1990

09/03/2020فايزر برودكتس انك 0077421528/05/1990

شركة صناعات الزيوت المتكاملة - ش.م.م - شركة مساهمة01293242921/12/1999
مصرية

09/03/2020

كاوكابوشيكى كايشا ) كاوكوربوريشن (- شركة مساهمة يابانية0133806113/06/2000
مؤلفة طبقا لقوانين اليابان .

09/03/2020

09/03/2020ديالفال هولدنج اب ،شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين السويد01352911812/08/2000



09/03/2020ديالفال هولدنج أ ب شركة مؤلفة طبقالقوانين السويد01352951712/08/2000

09/03/2020ديالفال هولدنج اب شركة مؤلفة طبقا لقوانين السويد01352961812/08/2000

09/03/2020ديالفال هولدنج اب شركة مساهمه01352992712/08/2000

09/03/2020ديال فال هولدنج اب01353044212/08/2000

09/03/2020مصطفى حسين احمد رجب وشركاه / شركه تضامن0135916204/09/2000

شركه مجموعه العز القابضه للصناعه واالستثمار مجموعة عز01379512406/11/2000
الصناعية ش م م شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون

1992 لسنة 95سوق المال رقم 

09/03/2020

شركه مجموعه العز القابضه للصناعه واالستثمار - مجموعه01379583106/11/2000
عز الصناعيه /ش.م. م شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا

1992 لسنة 95لقانون سوق المال رقم 

09/03/2020

نينتيندوكوال تي دي - شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة0186536927/04/2006
طبقا لقوانين اليابان

09/03/2020

نينتيندوكو.ى ال تي دي شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة01865382827/04/2006
طبقا لقوانين اليابان

09/03/2020

تسيباكيموى تو شين كو - شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين0205543714/08/2007
اليابان

09/03/2020

تسيباكيموى تو شين كو - شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين02055441214/08/2007
اليابان

09/03/2020

09/03/2020سبينسر لى ، فرد - تايوانى الجنسية0207802909/10/2007

نيهون كوهدين كوربوريشين - شركة مساهمة مؤسسة طبقا02169441018/05/2008
لقوانين اليابان

09/03/2020

09/03/2020سيتيجروب،انكى  -02342883627/07/2009

09/03/2020محمد سعد محمد شتا - اندورا للتجارة - فرد - مصرى الجنسية02397943505/01/2010

تى يواى يوكيه ليمتد - شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة02439564331/03/2010
طبقا لقوانين انجلترا

09/03/2020

ام اس دي انترناشيونال هولدنج ج.م.ب.ه - شركة محدودة0245838513/05/2010
المسؤولية

09/03/2020

09/03/2020آبوت البور اتوريز - شركة مساهمة امريكية0254430513/12/2010

10/03/2020ريفرتكس ليمتد شركه بريطانيه محدوده المسؤليه0021222208/03/1950

10/03/2020ياماها هاتسودوكى كابوشكيى كابشا شركة مساهمة0054386409/05/1978

10/03/2020جلوبر ايد انك00571462819/03/1980

10/03/2020ذا فيننشال تايمز ليميتد 0069065928/03/1987

شركة النجمة لتصنيع االسماك ) االلفطي وشركاه ( شركة00737062929/01/1989
تضامن

10/03/2020

10/03/2020ترافلبورت ل ب00764403913/02/1990

10/03/2020كابوشيكة كايشا ياسكاوا دنكى - شركة يابانية محدودة المسئولية0116355918/07/1998

شركة النجمة لتصنيع االسماك ) االلفطي وشركاه ( شركة01188062920/10/1998
تضامن

10/03/2020

شركة النجمة لتصنيع االسماك ) االلفطي وشركاه ( شركة01188662925/10/1998
تضامن

10/03/2020



10/03/2020ابراهيم امام حسين ومحمدرفاعى محمد وشركاهم01261553021/08/1999

شركة النجمة لتصنيع االسماك ) االلفطي وشركاه ( شركة01278872925/10/1999
تضامن

10/03/2020

شركة النجمة لتصنيع االسماك ) االلفطي وشركاه ( شركة01278882925/10/1999
تضامن

10/03/2020

شركة النجمة لتصنيع االسماك ) االلفطي وشركاه ( شركة01278892925/10/1999
تضامن

10/03/2020

شركة النجمة لتصنيع االسماك ) االلفطي وشركاه ( شركة01278902925/10/1999
تضامن

10/03/2020

أمجن انك - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية0128729522/11/1999
ديالوير

10/03/2020

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية - شركة مساهمة0130001522/01/2000
مصرية

10/03/2020

نيوفياكوم انترناشونال كورب -شركة مساهمة أمريكية مؤلفة01308241621/02/2000
طبقا لقوانين والية ديالوير

10/03/2020

10/03/2020فياكوم انترناشيونال ، انك01308284221/02/2000

هولتسى كومبانىى -شركة امريكية مساهمةمؤلفة طبقا01312623404/03/2000
لقوانينوالية ديالوير بالوالياتى المتحدة االمريكية

10/03/2020

الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته  - كوفرتيناى01318883004/04/2000
ش .م . م 

10/03/2020

الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته  - كوفرتيناى01318893004/04/2000
ش .م . م 

10/03/2020

شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمة0131985509/04/2000
مصرية

10/03/2020

اس.اس جونسون - اند صن - انك - شركة مساهمة مؤلفة طبقا0132183517/04/2000
لقوانين والية ويسكونسن

10/03/2020

اس اس جوتسون اند صن انك شركة مساهمه مؤلفة طبقا0132184517/04/2000
لقوانين والية ويسكونسن

10/03/2020

10/03/2020ميوا جرافيور كو ، ال تى دى01331202422/05/2000

زامل اير كونديشينيرز هولدينج كو .ال تي دي شركة سعودية01337381111/06/2000
ذات مسئولية محدوده

10/03/2020

ليفى شتراوس اندكو) شركة مساهمة ؤسسة طبقا لقوانين والية01343502503/07/2000
ديالوير امريكية (

10/03/2020

بربيرى ليمتد، شركة بريطانية محدودة المسئولية مؤلفة طبقا01351572508/08/2000
لقوانين انجلترا

10/03/2020

10/03/2020ديالفال هولدنج اب شركة مساهمة0135292912/08/2000

10/03/2020ديالفال هولدنج ا ب شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين السويد01352941212/08/2000

ديالفال هولدنج أ، ب - شركة مؤلفة طبقا لقوانين السويد -01353003112/08/2000
للصناعة والتجارة

10/03/2020

ديالفال هولدنج اب شركه مساهمة طبقا لقوانيها السويدشركة01353023712/08/2000
مساهمة

10/03/2020

10/03/2020ديالفال هولدنج اب شركة مؤلفة طبقا لقوانين السويد01353034112/08/2000

10/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه شركة مساهمة مصرية01370772909/10/2000

10/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه شركة مساهمة مصرية01370783009/10/2000

10/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه شركة مساهمة مصرية01370823509/10/2000

سانتن فارماسيوتيكال كو- ليمتد - شركة محدودة المسئولية0188091512/06/2006
تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

10/03/2020

10/03/2020بيوستار ميكروتيكى انتل كورب0219461914/07/2008



آبوت برودكتسى دستربيوشن أس أيه أس - شركة محدودة0234652509/08/2009
المسئولية مؤلفة طبقًا لقوانين فرنسا

10/03/2020

10/03/2020هانون سيستمز02393981123/12/2009

10/03/2020شركة جونيبر نتويركس - انك شركة متحدة امريكيه02408004124/01/2010

شركة بيبسيكوانك - شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين02415933209/02/2010
واليه نورث كارولينا - الواليات المتحدة االمريكية

10/03/2020

ذى توبسى كومبانى - انك - شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا02434891623/03/2010
لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية

10/03/2020

ذى توبسى كمبانى انك - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا02434902823/03/2010
لقوانين والية ديالوير - الواليات المتحدة االمريكية

10/03/2020

تى يواى يوكية ليمتد - شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة02439521631/03/2010
طبقا لقوانين انجلترا

10/03/2020

تى يواى يوكية ليمتد - شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة02439543931/03/2010
طبقا لقوانين انجلترا

10/03/2020

تى يواى يوكية ليمتد - شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة02439554131/03/2010
طبقا لقوانين انجلترا

10/03/2020

داردن كوربوريشن - شركة عامه تاسست وقائمة طبقا لقوانين02445904315/04/2010
فلوريدا - الواليات المتحدة االمريكية

10/03/2020

ام اس دى انترناشيونال هولدينجز ج م ب ه شركة محدودة0245837313/05/2010
المسئولية

10/03/2020

امريكان ساينس اند انجنيرينج انك - شركة متحدة تاسست0248090929/06/2010
وقائمة طبقا لقوانين والية ماستشوسيتسى - الواليات المتحدة

االمريكية

10/03/2020

امريكان ساينس اند انجنيرينج انك - شركة متحدة تاسست02480914229/06/2010
وقائمة طبقا لقوانين والية ماستشوسيتسى - الواليات المتحدة

االمريكية

10/03/2020

امريكان ساينس اند انجنيرينج انك - شركة متحدة تاسست0248092929/06/2010
وقائمة طبقا لقوانين والية ماستشوسيتسى - الواليات المتحدة

االمريكية

10/03/2020

امريكان ساينس اند انجنيرينج انك - شركة متحدة تاسست02480934229/06/2010
وقائمة طبقا لقوانين والية ماستشوسيتسى - الواليات المتحدة

االمريكية

10/03/2020

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية مساهمة تألفت0253933329/11/2010
بموجب قوانين والية تكساس

10/03/2020

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية مساهمة تألفت0253934529/11/2010
بموجب قوانين والية تكساس

10/03/2020

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية مساهمة تألفت02539353029/11/2010
بموجب قوانين والية تكساس

10/03/2020

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية مساهمة تألفت0253937329/11/2010
بموجب قوانين والية تكساس

10/03/2020

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية مساهمة تألفت0253938529/11/2010
بموجب قوانين والية تكساس

10/03/2020

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية مساهمة تألفت02539393029/11/2010
بموجب قوانين والية تكساس

10/03/2020

11/03/2020أس .سى جونسون آند سن - اند ش انك0057633322/06/1980

11/03/2020ينسيان كيميكال اند ستريز ليمتد شركه محدوده المسؤليه0072231506/06/1988

11/03/2020شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م00765053222/02/1990

11/03/2020انتيل كوربوريشن - شركة متحدة امريكية0115246904/06/1998

11/03/2020اسبيرت انترناشيونال )شركة توصية بسيطة(0129739812/01/2000

11/03/2020اسيبريت انترناشيونالى شركة توصية بسيطة01297402011/01/2000



أسبيريت أنترناشيونالى شركة تضامن مؤلفة طبقا لقوانين والية01297432111/01/2000
كاليفورينا

11/03/2020

سيكوهولدينجز كابوشيكى كايشا وتتاجر باسم سيكوهولدينجزى01312741404/03/2000
كوربوريشن

11/03/2020

11/03/2020شركة الطيب للصناعات الغذائية - ذات مسئولية محدودة01314472912/03/2000

شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية / شركة مساهمة01319963009/04/2000
مصرية

11/03/2020

جوتون ايه اس- شركة خاصة محدودة مؤسسة طبقالقوانين0132382226/04/2000
النرويج.

11/03/2020

11/03/2020شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات شركة مساهمة مصرية0133021517/05/2000

11/03/2020شركة الفردوس لصناعة المالبس الجاهزة والتريكوى01335372505/06/2000

11/03/2020ديالفال هولدنج ا ب شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين السويد0135290712/08/2000

 ش.م.م /EZDKشركة العز - الدخيلة للحديد والصلب مصر 0135740828/08/2000
شركة مصرية ذات مسئولية محدودة

11/03/2020

 ش.م.م /EZDKشركة العز - الدخيلة للحديد والصلب مصر 01357411628/08/2000
شركة مصرية ذات مسئولية محدودة

11/03/2020

 ش.م.م /EZDKشركة العز - الدخيلة للحديد والصلب مصر 01357422128/08/2000
شركة مصرية ذات مسئولية محدودة

11/03/2020

 ش.م.م /EZDKشركة العز - الدخيلة للحديد والصلب مصر 01357433528/08/2000
شركة مصرية ذات مسئولية محدودة

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب / شركه مساهمه0137866606/11/2000
مصريه

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب شركة مساهمة0137867806/11/2000
مصرية

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش . م م شركة01378681106/11/2000
1974 لسنة 43مساهمه مصرية مؤسسة طبقا لقانون رقم 

11/03/2020

11/03/2020شركة االسكندرية الوطنية للحديد - ش.م.م01378691606/11/2000

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب / شركه مساهمه01378702106/11/2000
مصريه

11/03/2020

شركه االسكندريه الوطنيه للحديد والصلب / ش.م.م شركة01378713506/11/2000
1974 لسنة 43مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون رقم 

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش. م . م شركة01378723706/11/2000
1974 لسنة 43مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون رقم 

11/03/2020

الشركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش م م شركة01378734006/11/2000
1974لسنة 43مساهمة مصريةمؤسسة طبقا لقانون رقم 

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب - شركة مساهمة01378744106/11/2000
مصرية

11/03/2020

11/03/2020شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش. م.م01378754206/11/2000

11/03/2020شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش . م .م0137876606/11/2000

11/03/2020شركه االسكندريه الوطنيه للحديد والصلب / ش.م.م0137877806/11/2000

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب -ش م م - شركة01378781106/11/2000
مساهمة مصرية

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش . م .م شركة01378802106/11/2000
مساهمة مصرية

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش م م شركة01378813506/11/2000
مساهمة مصرية

11/03/2020

شركه االسكندريه الوطنيه للحديد والصلب / ش.م.مشركة01378823706/11/2000
1974 لسنة 43مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقوانين رقم 

11/03/2020



شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب - شركة مساهمة01378834006/11/2000
مصرية

11/03/2020

شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب - شركة مساهمة01378844106/11/2000
مصرية

11/03/2020

11/03/2020شركة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب ش م م01378854206/11/2000

شركة هامبيوش .م - شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا0233778713/07/2009
لقوانين فرنسا

11/03/2020

فالش انترتيمانت اف زد - ال ال سي - شركة ذات مسئولية02371914318/10/2009
محدودة

11/03/2020

شركة مجموعة ابو ظبى لالستثماروالتنمية شركة مساهمة02372663020/10/2009
مصرية

11/03/2020

شركة مجموعة ابو ظبى لالستثماروالتنمية شركة مساهمة02372673020/10/2009
مصرية

11/03/2020

ثرى ام كمبانىى - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية0243352521/03/2010
ديالوير

11/03/2020

حمدى عبد الحميد حسن - موسسة التيسير لالستيراد والتصدير02441613008/04/2010
- فرد - مصرى الجنسية

11/03/2020

شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية - شركة مساهمة02443373012/04/2010
مصرية

11/03/2020

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروباتى - شركة02457223312/05/2010
ذات مسئولية محدودة

11/03/2020

أنى دى البايه دى فالفينى - ترويات - شركة مساهمة وفقا02462673024/05/2010
لقوانين فرنسا

11/03/2020

لوتس للتجارة الخارجية فايز جورج رياض وشركاءه - شركة02481713104/07/2010
توصية بسيطة

11/03/2020

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -02547653321/12/2010
شركة ذات مسئولية محدودة

11/03/2020

15/03/2020شركه جنرال اليكتريك شركه متحدة مؤلفه00022411118/06/1940

زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين0044892905/02/1969
والية نيويورك

15/03/2020

زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين00448931605/02/1969
والية نيويورك

15/03/2020

15/03/2020ياماها كوربوريشن00536151508/10/1977

15/03/2020هنكل كوربوريشنى0057916102/09/1980

15/03/2020ذا فيانسيال تايميز ليمتد شركة بريطانية محدودة00690733501/01/1900

اكزونوبل كوتينجيز انترناشيونالى بى . فى شركة مؤلفة طبقا0075720220/11/1989
لقوانين هولندا

15/03/2020

محمد كمال الدين قوره وشركاه / ش. قوره للمقاوالتى ) قوره0076645212/03/1990
تول ( / تضامن

15/03/2020

محمد كمال الدين قوره وشركاه / ش. قوره للمقاوالتى ) قوره0076645212/03/1990
تول ( / تضامن

15/03/2020

شركة قورة للمقاوالتى والتجارة واالستيراد والتصدير قوراتول0076647212/03/1990
- محمد كمال الدين قورة وشركاة )تضامن(

15/03/2020

15/03/2020ار اس كوميوننتس ليمتد / ش. بريطانيه محدوده0077007818/04/1990

تويوجوموكوى جيو كابو شيكى كايشا) تويوتاير اند روبركو ليمتد00770861224/04/1990
( شركة مساهمة يابانية

15/03/2020

الشرق االوسط للغزل والنسيج - حسن محمد حسن وشريكية -00793482310/03/1991
توصية بسيطة

15/03/2020

15/03/2020كادبورى يوكيه ليمتد01324283026/04/2000

15/03/2020بيت انكوربورتيد )ش.مساهمة( مؤلفة وقائمة ومنظمة وفقا01330972921/05/2000



لقوانين والية ديالوير
بيت انكوربورتيد ش.م - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة ومنظمة01330983021/05/2000

وفقا لالوالية ديالوير
15/03/2020

ساب آكتيبوالج شركة مساهمة سويدية- مؤلفة طبقا لقوانين01331771323/05/2000
السويد

15/03/2020

احمد محمد صالح باعشن وشركاة- توصية بسيطة سعودية01346123011/07/2000
مؤلفة طبقا لقوانين السعودية

15/03/2020

احمد محمد صالح باعشن وشركاة - توصية بسيطة سعودية01346133011/07/2000
مؤلفة طبقا لقوانين السعودية

15/03/2020

شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371853310/10/2000
 1981 لسنة 159خاضعة لقانون رقم 

15/03/2020

شركة لطفي منصور الدولية للتوزيع / شركة ذات مسئولية01371903810/10/2000
محدودة

15/03/2020

15/03/2020شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع - ذات مسؤولية محدودة01371944211/10/2000

شركة الهجان للعطور ومستحضرات التجميل وائل راشد01377943504/11/2000
وشركاه - ش توصية بسيطة

15/03/2020

15/03/2020كمبرلى كالرك كوربوريشن / ش. م. امريكيه0145005326/08/2001

الشركة العالمية للكيماويات ) عصامكو( عصام الدين ابوالقاسم0192093319/09/2006
عزب وشركاه - شركة توصية بسيطة

15/03/2020

السيد رجب رزق وشركاه )التوحيد والنور(. -- شركة توصية01937982814/11/2006
بسيطة

15/03/2020

السيد رجب رزق وشركاه )التوحيد والنور(- شركة توصية01938002014/11/2006
بسيطة

15/03/2020

محمد حسب النبى على محمد - الطاووس االصلى - منشأة02434652423/03/2010
فردية - مصرى الجنسية

15/03/2020

محمد عبد الهادى حسن محمد -- الهادى بالست -- مصرى02442311711/04/2010
الجنسية -- منشأة فردية

15/03/2020

داردن كوربوريشن - شركة عامه تاسست وقائمة طبقا لقوانين02445894315/04/2010
فلوريدا - الواليات المتحدة االمريكية

15/03/2020

15/03/2020مونديليز ايجيبت فودز ) شركة مساهمه مصريه ( 02462723024/05/2010

موراتا كيكاى كابوشيكى كايشا - شركة مساهمة تاسست وقائمة0247809922/06/2010
طبقا لقوانين - اليابان

15/03/2020

شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماوياتى02485951612/07/2010
ش.م.ق

15/03/2020

شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماوياتى02485961712/07/2010
ش.م.ق

15/03/2020

محمد نويهىى امين محمد عطا اهلل وشركاه -المصرية االيطالية02493031728/07/2010
للصناعات الحديثة ) بيال سيتى ( شركة توصية بسيطة

15/03/2020

15/03/2020شركة سنترا - شركة توصية بسيطة02564171024/01/2011

خليل محمد خليل ابو الجوخ - ابو الجوخ - فردى - مصرى02568323510/02/2011
الجنسية

15/03/2020

16/03/2020أكزو نوبيل كميكالزبى ب ف0000041107/04/1940

16/03/2020براذر اند ستريز ليمتد ش يابانية محدودة المسؤلية00534411614/08/1977

16/03/2020ذى كلوروكس كمبانى ش.م0054467322/05/1978

16/03/2020دبليو أم . ريجلى جيه أر . كمبنىى00547623030/07/1978

16/03/2020جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد0056970510/02/1980

16/03/2020كونفاتيكى أنك شركة مساهمة نظمتى طبقا لقوانين ديالوير0074341527/04/1989



16/03/2020جالكسو جروب ليمتد ش.بريطانية محدودة المسئولية0076125511/01/1990

م/محمد كمال الدين قورة وشركاه-شركة قوره للمقاوالتى0076644212/03/1990
والتجارة واالستيراد قورة شول )تضامن(

16/03/2020

16/03/2020مهندس / محمد كمال الدين قوره وشركاه0076648212/03/1990

مهندس / محمد كمال الدين قوره وشركاه / ش. قوره00766491712/03/1990
للمقاوالتى / ش. تضامن

16/03/2020

ميير انتليكتوال بروبريتيز ليمتد شركة محدودة المسئولية قائمة0076802827/03/1990
ومؤلفة طبقًا لقوانين انجلترا

16/03/2020

جنرال موتورزى ال. ال . سى - شركة محدودة المسئولية مؤلفة01142431223/04/1998
طبقا لقوانين والية ديالوير

16/03/2020

16/03/2020تليفون اكتيبوالجتى ال ام اريكسون شركة مساهمة سويدية0125328914/07/1999

شركة صناعات الزيوت المتكاملة ش.م.م شركة مساهمة01293222921/12/1999
مصرية

16/03/2020

ماهيندرا اند ماهيندرا ليمتد - شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين01295741201/01/2000
الهند

16/03/2020

16/03/2020ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتيد - شركة مساهمة01296123603/01/2000

16/03/2020انتركونتينينتال جريت براندز ال ال سي0131849503/04/2000

16/03/2020موتوروال  تريد مارك هولدينجز  ال ال سي 0131853903/04/2000

كولجيت بالموليف كومبانى - شركه مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين0131997309/04/2000
والية ديالوير بالوالياتى المتحدة االمريكية

16/03/2020

16/03/2020شركة أمون لألدوية ش. م. م.0132873514/05/2000

ايستمان بيرفورمانسى فيلمز ال ال سى  -   شركة ذات مسئولية01365081719/09/2000
محدودة من والية ديالوير

16/03/2020

16/03/2020شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع ذات مسئولية محدودة01371863410/10/2000

شركة مجموعة العز القابضة للصناعة واالستثمار - مجموعة01379532606/11/2000
عز الصناعية / ش. م. م. شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا

1992 لسنة 95لقلنون سوق المال رقم 

16/03/2020

شركه مجموعه العز القابضه للصناعه واالستثمار - مجموعه01379562906/11/2000
عز الصناعيه ش م م شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا

1992 لسنة 95لقانون سوق المال رقم 

16/03/2020

ماكيتا كوربوريشنى / شركه مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين01641333711/01/2004
اليابان

16/03/2020

الن براينت بيرشيسينج كورب - شركة مساهمه مؤلفة طبقا01895073510/07/2006
لقوانين والية اوهايو

16/03/2020

يونى - شارم كابوشيكى كايشا وتعمل باسم يونى - شارم02145732524/03/2008
كوربوريشن - شركة مساهمة

16/03/2020

16/03/2020كلوتز02383652816/11/2009

دار السالم - لالستيراد والتصدير - جمال احمد حجازى وشركاة02411071131/01/2010
- شركة تضامن

16/03/2020

دار السالم - لالستيراد والتصدير - جمال احمد حجازى وشركاة02411081131/01/2010
- شركة تضامن

16/03/2020

تريليكور ) بروبريتارى ( ليمتد -- شركة ذات مسئولية محدودة0242944614/03/2010
مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جنوب افريقيا

16/03/2020

شيفان - ستابيلوشفانهاوزرى ج م ب ه وشركاة -- شركة ذات02432341617/03/2010
مسئولية محدودة

16/03/2020

نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا )وتتاجر أيضا باسم نيسان02433011218/03/2010
موتور كو، ليمتد - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين

اليابانية

16/03/2020

16/03/2020زيبرا كو، ليمتد - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين02433021618/03/2010



اليابان
شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية - شركة مساهمة0243446523/03/2010

 والقانون رقم1997 لسنة 8مصرية وفقا الحكام القانون رقم 
1992 لسنة 95

16/03/2020

فيوجيتسوليمتد - شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا02454083605/05/2010
لقوانين اليابان

16/03/2020

16/03/2020انتركونتينينتال جريت براندز ال ال سى02458413013/05/2010

16/03/2020انتركونتينينتال جريت براندز ال ال سى02458843016/05/2010

16/03/2020مونديليز ايجيبت فودز ) شركة مساهمه مصريه ( 02462733024/05/2010

16/03/2020زهران لالثاث والديكور ش م م - شركة مساهمة مصرية02467992006/06/2010

16/03/2020بنجلى انبرجى )تشايناى ( كمبانىى ليمتدشركة محدودة المسئولية0247141913/06/2010

شركة باوزير وشاهر المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة -02574493124/02/2011
ش.ذ.م.م

16/03/2020

شركة باوزير وشاهر المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة -02574513824/02/2011
ش. ذ .م. م

16/03/2020

الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  - شركة تابعة00013773416/05/1940
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

17/03/2020

17/03/2020الشركه الشرقيه - ايسترن كومبانى - ش . .م .م00028723403/08/1940

17/03/2020اس سى جونسون آند صن انك - ش مساهمة0041081503/03/1964

17/03/2020ايتا بليسمان انترناسيونال كرايومين00412071610/05/1964

17/03/2020دولبى البورا توريز اليسينيج كوربوريشن شركه متحده0049364927/03/1974

17/03/2020ذا فيننشال تايمز ليميتد 00690704128/03/1987

17/03/2020ذا فيننشال تايمز ليميتد 0069071928/03/1987

17/03/2020اكزونوبل كوتينجزى انتر ناشيونال ال بي في0075719220/11/1989

17/03/2020الشركه الشرقيه للدخان - ايسترن كومبانيى00772173410/05/1990

اتش جيه هاينز كومباتى استراليا ليمتد شركة محدودة باسهم مؤ00995352924/01/1996
لفة مؤلفة طبقا لقوانين استراليا

17/03/2020

17/03/2020شركة ارما المحدودة - شركة خاصة محدودة باالسهم01297972915/01/2000

17/03/2020ببسيكوى انك01383683018/11/2000

17/03/2020اى اتش اى كوربوريشن شركة يابانية01986461225/03/2007

دار السالم - لالستيراد والتصدير - جمال احمد حجازى وشركاة02411091131/01/2010
- شركة تضامن

17/03/2020

شركة دار السالم لالستيراد والتصدير - جمال احمد حجازى0241110731/01/2010
وشركاه - شركة تضامن - شركة تضامن

17/03/2020

17/03/2020شركة سراج الدين للتجارة واالستيراد - شركة تضامن02415144208/02/2010

17/03/2020دياليت للصناعات الغذائية ش ذ م م02436773528/03/2010

شركة دار السالم للتصنيع - جمال عبد الفتاح احمد حجازى0243692728/03/2010
وشركاة - شركة تضامن

17/03/2020

17/03/2020شركة دار السالم للتصنيع - جمال عبد الفتاح احمد حجازى0243693928/03/2010



وشركاة - شركة تضامن مصرية
شركة باوزير وشاهر المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة ذ02574502924/02/2011

م م
17/03/2020

شركة باوزير وشاهر المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة -02574523824/02/2011
ش . ذ . م .م

17/03/2020

الشركه الشرقيه ايسترن كومبانىى ش م م تابعة للشركة القابضة00028653403/08/1940
للصناعات الكيماوية

18/03/2020

18/03/2020الشرقه الشرقيه )ايسترن كومباني(شى م م00028683403/08/1940

18/03/2020الشركه الشرقيه ايسترن كومبانيى ش م م00028693403/08/1940

18/03/2020ميرك اند كوانك0046088505/04/1970

أ. و. س نومين كومبانيى ليمتد / شركة بريطانية محدودة00573292527/04/1980
المسئولية

18/03/2020

18/03/2020اس سي جونسون اند سن انك شركة متحدة0077597316/06/1990

وارنر بروس انترتينمنتى انك / شركه مساهمه مؤلفة وقائمة01052042517/02/1997
طبقا لقوانين والية ديالوير

18/03/2020

شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية طبقا الحكام01337802912/06/2000
1997 لسنة 8القانون رقم 

18/03/2020

18/03/2020ديالفال هولدنج اب ، شركة مؤلفة طبقا لقوانين السويد01352972112/08/2000

شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية طبقا الحكام01366742925/09/2000
1997 لسنة 8القانون رقم 

18/03/2020

18/03/2020شركةريكيت بنكيزرى ان - فى شركة عامة محدودة المسئولية0173900330/03/2005

مكتبة الطلبة للطبع والنشر والتوزيع ) سلوى صموئيل وشركاها02024721612/06/2007
(- شركة تضامن

18/03/2020

18/03/2020شنوده انطانيوس القمص - منشأه فردية - مصرى الجنسية02398513513/01/2010

محمد عبد الهادى حسن محمد -- الهادى بالست -- مصرى02442311711/04/2010
الجنسية -- منشأة فردية

18/03/2020

19/03/2020شركة سوسيتيه دي برودي نستلة س.أ شركة مساهمة00564783218/10/1979

19/03/2020هيدجرين كريشينز ان فى01288601824/11/1999

شركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق المحدودة - شركة01352141609/08/2000
ذات مسئولية محدودة

19/03/2020

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة - شركة سعودية01352153709/08/2000
محدودة

19/03/2020

19/03/2020ديالفال هولدنج ا ب شركة مؤلفة طبقا لقوانين السويد0135289612/08/2000

19/03/2020ديالفال هولدنج اب_01352931112/08/2000

19/03/2020ديالفال هولدنج أب _ شركة مساهمة مؤلفة طبقًا لقوانين السويد01353013612/08/2000

الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية . شركة مساهمة01396442916/01/2001
مصرية

19/03/2020

الن براينت بيرشيسينج كورب - شركة مساهمة مؤلفة طبقا01895042510/07/2006
لقوانين والية اوهايو- الواليات المتحدة األمريكية

19/03/2020

الن براينت بيرشيسينج كورب - شركة مساهمة مؤلفة طبقا01895053510/07/2006
لقوانين والية اوهايو- الواليات المتحدة االمريكية

19/03/2020

الن براينت بيرشيسينج كورب - شركة مؤلفة طبقا لقوانين والية01895062510/07/2006
اوهايو

19/03/2020

ايمن سيد عبد الفتاح يسن عوض وشركاة - ناين وست لتصنيع02003762529/04/2007
المالبس الجاهزة شركة توصية بسيطة

19/03/2020



19/03/2020تريتس ) هولدنج( ش.م.ل - شركة لبنانية مساهمة02117504324/01/2008

شركة قاسم ونور لألستيراد والتصدير ش ذ م م -- شركة ذات0212167704/02/2008
مسئولية محدودة

19/03/2020

اكسبريس ال ال سى - شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا02202641403/08/2008
لقوانين ديالوير

19/03/2020

كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى .   شركة02373122921/10/2009
محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير .

19/03/2020

19/03/2020شركة دور اليف ش ذ م م - شركة ذات مسئولية محدودة0240661721/01/2010

شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م - شركة مساهمة02429573015/03/2010
مصرية

19/03/2020

الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية - زكريا محمد محمود0243377322/03/2010
الشافعى - شركة مساهمة مصرية

19/03/2020

سيكو هولدنجز كابوشيكىى كايشا )وتتاجرى ايضا بأسم سيكوى02436681428/03/2010
هولدنجز كوربوريشن ( - شركة مساهمة

19/03/2020

جنيرال ميلز ،انك - شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين02458953016/05/2010
واليه ديالوير

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0248534211/07/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 02485353511/07/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0250996221/09/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industries 19/03/2020كوين للصناعات الكيماوية 0251000221/09/2010

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 02510043521/09/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253903229/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253904229/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253905229/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253906229/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253907229/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253909229/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253910229/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية مساهمة تألفت02539403229/11/2010
بموجب قوانين والية تكساس

19/03/2020

Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 0253995230/11/2010
شركة مساهمة

19/03/2020

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة0243251417/03/2010

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة02432522217/03/2010

T C I Sanmarتى سى اى سانمار للكيماوياتى - 0243253117/03/2010
Chemicalsشركة ذات مسئولية محدودة - 

22/03/2020

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة02432541717/03/2010

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة0243255217/03/2010

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة02432561617/03/2010



22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة0243257317/03/2010

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة02432581417/03/2010

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة02432591917/03/2010

22/03/2020تى سى اى سانمار للكيماوياتى - شركة ذات مسئولية محدودة0243260517/03/2010

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370633509/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370641609/10/2000

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية - شركة مساهمة مصرية01370683509/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370693509/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370703509/10/2000

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370713509/10/2000

23/03/2020شركة الحياة لتصنيع والتنمية شركة مساهمة مصرية01370753509/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه شركة مساهمة مصرية01370772909/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه شركة مساهمة مصرية01370783009/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01370793109/10/2000

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م01370803209/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه شركة مساهمة مصرية01370823509/10/2000

23/03/2020شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع - ذات مسئولية محدودة0137154210/10/2000

شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع شركة ذات مسؤلية0137155310/10/2000
محدودة

23/03/2020

23/03/2020شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371681610/10/2000

23/03/2020شركة لطفي منصور الدولية للتوزيع ذات مسئولية محدودة01371701810/10/2000

شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371802810/10/2000
 1981 لسنة 159خاضعة لقانون رقم 

23/03/2020

شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371812910/10/2000
 1981 لسنة 159خاضعة لقانون رقم 

23/03/2020

شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371833110/10/2000
 1981 لسنة 159خاضعة لقانون رقم 

23/03/2020

شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371853310/10/2000
 1981 لسنة 159خاضعة لقانون رقم 

23/03/2020

23/03/2020شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع ذات مسئولية محدودة01371863410/10/2000

23/03/2020شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع ذات مسؤلية محدودة01371883610/10/2000

23/03/2020شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371893711/10/2000

شركة لطفي منصور الدولية للتوزيع / شركة ذات مسئولية01371903810/10/2000
محدودة

23/03/2020



23/03/2020شركة لطفي منصور الدولية للتوزيع / ذات مسئولية محدودة01371913910/10/2000

23/03/2020شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371924010/10/2000

23/03/2020شركة المنصور الدولية للتوزيع - شركة مساهمة مصرية01371934111/10/2000

23/03/2020شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع - ذات مسؤولية محدودة01371944211/10/2000

23/03/2020شركه الحياه للتصنيع والتنميه /ش.م.م01415453501/04/2000

شركة المنصور  لاللبان واالغذية سيكالم - شركة مساهمة02417862916/02/2010
مصرية

23/03/2020

23/03/2020المنصور لاللبان واالغذيه )سيكالم(  - شركه مساهمة مصرية 02438822930/03/2010

23/03/2020شركة المنصور للتجارة والتوزيع - شركة مساهمة مصرية02445683515/04/2010

شركة المنصور الدولية للتوزيع - ش م م - شركة مساهمة02450783428/04/2010
مصرية

23/03/2020

شركة المنصور الدولية للتوزيع - ش م م - شركة مساهمة02450783428/04/2010
مصرية

23/03/2020

024643011- 
20

شركة ريتال وورلد ليمتد - شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة27/05/2010
طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

23/03/2020

شركة ريتال وورلد ليمتد - شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة02464323527/05/2010
طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

23/03/2020

شركة ريتال وورلد ليمتد - شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة02475023520/06/2010
طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

23/03/2020

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02486933113/07/2010

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02486943513/07/2010

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02486953613/07/2010

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م -- شركة مساهمة مصرية0248704813/07/2010

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02487101813/07/2010

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02487122113/07/2010

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م - شركة مساهمة مصرية02487132413/07/2010

23/03/2020شركة الحياة للتصنيع والتنمية ش م م -- شركة مساهمة مصرية02487142513/07/2010

شركة الحياة للتصنيع والتنمية - ش م م - شركة مساهمة02487213513/07/2010
مصرية

23/03/2020

شركة ريتال وورلد ليمتد - وهى شركة ذات مسئولية محدودة02487283614/07/2010
مؤلفة طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

23/03/2020

خالد محمود حسين زين الدين - جود فود لتصنيع وتعبئة02519572913/10/2010
الحلويات - منشأة فردية - مصرى الجنسية

23/03/2020

خالد محمود حسين زين الدين - جود فود لتصنيع وتعبئة02519581613/10/2010
الحلويات - فرد - مصرى الجنسية

23/03/2020

خالد محمود حسين زين العابدين -- جود فود لتصنيع وتعبئة02519593913/10/2010
الحلويات -- مؤسسة فرد ية

23/03/2020

خالد محمود حسين زين الدين - جود فود لتصنيع وتعبئة02519603513/10/2010
الحلويات - فرد -

23/03/2020

خالد محمود حسين زين الدين - جود فود لتصنيع وتعبئة02519613013/10/2010
الحلويات -فرد - مصرى الجنسية

23/03/2020

23/03/2020منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - منشأةفردية -0252389724/10/2010



مصرى الجنسية
منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - منشأةفردية -0252390924/10/2010

مصرى الجنسية
23/03/2020

منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - منشأةفردية -02523911124/10/2010
مصرى الجنسية

23/03/2020

منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم- مصرى02523921624/10/2010
الجنسية - منشأةفردية

23/03/2020

منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - منشأةفردية -02523933524/10/2010
مصرى الجنسية

23/03/2020

025290114- 
35

شركة ريتال وورلد ليمتد - شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة02/11/2010
طبقا لقوانين الجزر البريطاينة العذراء

23/03/2020

منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - مصرية02529863503/11/2010
الجنسية -- مؤسسة فردية

23/03/2020

23/03/2020منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - مؤسسة فردية0252987703/11/2010

23/03/2020منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - مؤسسة فردية0252988903/11/2010

23/03/2020منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - مؤسسة فردية02529891103/11/2010

منشأة بريفكس - طارق محمد خميس ابو العزم - مصرية02529901603/11/2010
الجنسية -- مؤسسة فردية

23/03/2020

شركة ابوالعزم لاللكترونياتى - محمد خميس ابوالعزم وشريكه -02544803514/12/2010
شركة توصية بسيطة

23/03/2020

شركة ابوالعزم لاللكترونياتى - محمد خميس ابوالعزم وشريكه -02544811114/12/2010
شركة توصية بسيطة

23/03/2020

شركة ابوالعزم لاللكترونياتى - محمد خميس ابوالعزم وشريكه -0254482914/12/2010
شركة توصية بسيطة

23/03/2020

شركة ابوالعزم لاللكترونياتى - محمد خميس ابوالعزم وشريكه -0254483714/12/2010
شركة توصية بسيطة

23/03/2020

24/03/2020حورس للحبوب ومنتجاتهاى - شركة مساهمة مصرية02340753020/07/2009

24/03/2020حورس للحبوب ومنتجاتهاى - شركة مساهمة مصرية02340763020/07/2009

حسين محمود وشركاه - كوكتيل لالستيراد والتصدير - توصية02465212530/05/2010
بسيطة

24/03/2020

الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  - شركة تابعة00013783419/05/1940
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

25/03/2020

الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  - شركة تابعة00013843416/05/1940
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

25/03/2020

الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  - شركة تابعة00013863416/05/1940
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

25/03/2020

25/03/2020الشركة الشرقية ايسترن كومبانىى ش ت م م00017893429/05/1940

25/03/2020فايزر بروكنت انك ش م0021125519/02/1950

25/03/2020ان تى ان باوركوربوريشن . شركة مساهمة0036983715/03/1960

25/03/2020رولز رويس بى ال سى - شركة بريطانية محدودة المسئولية0057181725/03/1980

وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة0057190427/03/1980
طبقا لقوانين والية ديالوير

25/03/2020

وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة0057193927/03/1980
طبقا لقوانين والية ديالوير

25/03/2020

25/03/2020أ. و. س نومين كومبانيى ليمتد / شركة بريطانية00573272327/04/1980

25/03/2020أ.و.س نومين كومبانيى ليمتد / محدوده المسئوليه00573302727/04/1980



وارنر بروس انترتينمنتى انك / شركه مساهمه مؤلفة وقائمة01051971617/02/1997
طبقا لقوانين والية ديالوير

25/03/2020

25/03/2020كولجيت بالموليف كومبانى - شركه مساهمه0129433326/12/1999

25/03/2020ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش.مساهمة مصرية0133027517/05/2000

نينتيندوكوال تى دى - شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة01887541625/06/2006
طبقا لقوانين اليابان

25/03/2020

نينتيندوكوال تى دى - شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة01887564125/06/2006
طبقا لقوانين اليابان

25/03/2020

نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ) وتتاجر ايضا باسم نيسان02186031218/06/2008
موتور كو, ليمتد- شركة يابانية محدودة المسئولية

25/03/2020

شانجهاى سوين إنفستمنتى جروب كوإل تى دي - شركة محدودة0240056811/01/2010
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

25/03/2020

راديو محمد طلعت - محمد طلعت احمد اسماعيل - فرد -0243198916/03/2010
مصرى الجنسية

25/03/2020

02432773- 
16

شركة محمد ومحمود الرفاعى وشركاهم - نور للمنتجاتى18/03/2010
الصحية - شركة تضامن

25/03/2020

02432795- 
16

شركة محمد ومحمود الرفاعى وشركاهم - نور للمنتجاتى18/03/2010
الصحية - شركة تضامن

25/03/2020

شركة محمد ومحمود الرفاعى وشركاهم - نور للمنتجاتى02433251621/03/2010
الصحية - شركة تضامن

25/03/2020

شركة محمد ومحمود الرفاعى وشركاهم - نور للمنتجاتى02433281621/03/2010
الصحية - شركة تضامن

25/03/2020

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م - شركة مساهمة02434363823/03/2010
1997 لسنة 8مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 

25/03/2020

شركة فودافون لالتصاالت ش م م /شركة مساهمة مصرية0243437923/03/2010
1997 لسنة 8مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 

25/03/2020

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م /شركة مساهمة02434383823/03/2010
1997 لسنة 8مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 

25/03/2020

كرييتف ديزاين منطقة حرة - ذ م م - شركة ذات مسئولية02436844328/03/2010
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

25/03/2020

 تشيرش آند دوايت كو., انك -- شركة مساهمة امريكية مؤلفة0244399313/04/2010
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير ] 

25/03/2020

 - ذاتLink Datacenterلينك داتا سنتر لتدواول البيانات 02444794114/04/2010
مسئولية محدودة

25/03/2020

صاندرام -- كاليتون ليمتد - شركة محدودة المسئولية تأسست02451811229/04/2010
وقائمة طبقا لقوانين الهند

25/03/2020

Register25/03/2020لينك لتقديم خدمات النطاق العلوي 02469471607/06/2010

Register25/03/2020لينك لتقديم خدمات النطاق العلوي 02469483507/06/2010

Register25/03/2020لينك لتقديم خدمات النطاق العلوي 02469494207/06/2010

025105830- 
35

الياس ابراهيم الياس ابراهيم وشركاه - نيوستارى - شركة توصية22/09/2010
بسيطة

25/03/2020

شركة إيميجوير ابباريل كورب - شركة مساهمة تأسست وقائمة0254489914/12/2010
طبقا لقوانين والية ديالوير - الواليات المتحدة االمريكية

25/03/2020

02556677- 
9

25/03/2020راديو محمد طلعت - مصرى الجنسية -- منشأةى فردية10/01/2011

شركة نايل لينين جروب - منطقة حرة ش م م - شركة مساهمة02574392424/02/2011
مصرية

25/03/2020

25/03/2020شركة نايل لينين جروب - شركة مساهمة مصرية02574403524/02/2011

وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة0057191727/03/1980
طبقا لقوانين والية ديالوير

26/03/2020

26/03/2020وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة0057192827/03/1980



طبقا لقوانين والية ديالوير
وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة00571941227/03/1980

طبقا لقوانين والية ديالوير
26/03/2020

26/03/2020تاكيدا فارما سيوتيكال كومبانيى ليميتد محدودة المسئولية0073435514/12/1988

26/03/2020ترين انترناشينونال . انك00751901107/09/1989

26/03/2020شركة الحفنى للتجارةواالستثما0108177907/07/1997

26/03/2020شركة بولس فيلتكس شركة توصية بسيطة01221892610/03/1999

26/03/2020مريديان س - ا شركة مساهمة طبقا لقوانين فرنسا01319333605/04/2000

26/03/2020ميريديان س.أ /شركه مساهمه خاضعة لقوانين فرنسا01319344205/04/2000

شركة المنصور للتجارة والتوزيع - ش م م - شركة مساهمة02415803009/02/2010
مصرية

26/03/2020

بريستول مايرز سكويب كومبانىى - شركة امريكية متحدة مؤلفة0241599510/02/2010
طبقا لقوانين والية ديالور

26/03/2020

راديو محمد طلعت - محمد طلعت احمد اسماعيل - فرد -0243197916/03/2010
مصرى الجنسية

26/03/2020

سوسيته دي هوتيلز ميرديان - شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة02432274317/03/2010
طبقا لقوانين فرنسا

26/03/2020

سوسيته دي هوتيلز ميرديان - شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة02432284317/03/2010
طبقا لقوانين فرنسا

26/03/2020

سوسيتة دى هوتيلز ميرديان - شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة02432294317/03/2010
طبقا لقوانين فرنسا

26/03/2020

شركة محمد ومحمود الرفاعى وشركاهم - نور للمنتجاتى02432761618/03/2010
الصحية - شركة تضامن

26/03/2020

شركة فودافون لالتصاالت ش م م - شركة مساهمة مصرية0243433923/03/2010
1997 لسنة 8مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 

26/03/2020

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م -- شركة مساهمة02434343823/03/2010
1997 لسنة 8مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 

26/03/2020

شركة فودافون لالتصاالت ش م م /شركة مساهمة مصرية0243435923/03/2010
1997 لسنة 8مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم 

26/03/2020

صاندرام -- كاليتون ليمتد - شركة محدودة المسئولية تأسست02451821229/04/2010
وقائمة طبقا لقوانين الهند

26/03/2020

شركة جراين بروسيسينج كوربوريشن - شركة خاصة تأسست02472373014/06/2010
طبقا لقوانين والية لوا - الواليات المتحدة االمريكية

26/03/2020

شركة جراين بروسيسينج كوربوريشن - شركة خاصة تأسست0247239114/06/2010
وقائمة طبقا لقوانين والية لوا - الواليات المتحدة االمريكية

26/03/2020

26/03/2020يلديز هولدينج ايه . اس - شركة مساهمة تركية02477093021/06/2010

الن شان إبنتربريس سى أو, أل تى دى - شركة محدودة02491961126/07/2010
المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان

26/03/2020

ان بى ايه بروبرتيزى انك - شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا02505714102/09/2010
لقوانين والية نيويورك - الواليات المتحدة االمريكية

26/03/2020

بريستول مايرز سكويب كومبانىى - شركة مساهمة تالفت فى0253109507/11/2010
ديالوير

26/03/2020

26/03/2020ديكسترا اسيا كو . ال تي دي . شركة ذات مسئولية محدودة0253187609/11/2010

26/03/2020راديو محمد طلعت - فردى-مصري الجنسيه0255666710/01/2011

إجزاكت النتاج البطاريات ش م م منطقة حرة عامة -- شركة0257935909/03/2011
مساهمة مصرية

26/03/2020

إجزاكت النتاج البطاريات - ش م م منطقة حرة عامة - شركة0257939909/03/2011
مساهمة مصرية

26/03/2020



إجزاكت النتاج البطاريات ش م م - منطقة حرة عامة - شركة0257941909/03/2011
مساهمة مصرية

26/03/2020

إجزاكت النتاج البطاريات ش م م منطقة حرة عامة - شركة0257942909/03/2011
مساهمة مصرية

26/03/2020

29/03/2020شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمة0134856525/07/2000

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية/شركة مساهمة0134858525/07/2000
مصرية

29/03/2020

29/03/2020ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة مساهمة0134862525/07/2000

29/03/2020ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبية0134865525/07/2000

29/03/2020برييرى ليمتد شركة بريطانية محدودة المسؤلية0135155308/08/2000

29/03/2020بربيري ليمتد / شركة بريطانية محدودة المسؤلية01351561808/08/2000

 - ذاتLink Datacenterلينك داتا سنتر لتدواول البيانات 02444824214/04/2010
مسئولية محدودة

29/03/2020

 - ذاتLink Datacenterلينك داتا سنتر لتدواول البيانات 02444833514/04/2010
مسئولية محدودة

29/03/2020

خيرى ابراهيم محمد عماشة - معسل الشمعدان - فرد - مصرى02446023418/04/2010
الجنسية

29/03/2020

خيرى ابراهيم محمد عماشة - معسل الشمعدان - مصرى02446053418/04/2010
الجنسية - فردى

29/03/2020

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 0233867115/07/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02338681615/07/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02338691915/07/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02338703515/07/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 0235895114/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02358961614/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02358971914/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02358983514/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02358993714/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359003914/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359014014/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359024214/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 0235911114/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359121614/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359131914/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359143514/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359153714/09/2009



30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359163914/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359174014/09/2009

30/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359184214/09/2009

31/03/2020شركة بولس فيلتكس شركة توصية بسيطة00765862305/03/1990

بالي بوي انترجرايزس انترناشيونال انك - شركه متحده00770002517/04/1990
امريكيه

31/03/2020

31/03/2020شركة البويات والصناعات الكيماوية ) باكين ( - ش . م . م01351243507/08/2000

شركة الشاهين جروب فوودز .ش.ذ.م - شركة ذات مسئولية02151473009/04/2008
محدودة

31/03/2020

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 0235903114/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359041614/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359051914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359063514/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359073714/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359083914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359094014/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359104214/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 0235919114/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359201614/09/2009

31/03/2020 الفارج لألسمنت مصر  -  شركة مساهمة مصرية  02359211914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر - شركة مساهمة مصرية 02359223514/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر - شركة مساهمة مصرية 02359233714/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر - شركة مساهمة مصرية 02359243914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  -  شركة مساهمة مصرية02359254014/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  -  شركة مساهمة مصرية02359264214/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 0235927114/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359281614/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359291914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359303514/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359313714/09/2009



31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359323914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359334014/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359344214/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 0235935114/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359361614/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359371914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359383514/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359393714/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359403914/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359414014/09/2009

31/03/2020الفارج لألسمنت مصر  - شركة مساهمة مصرية 02359424214/09/2009


