
جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

التسجيلنشر 
عدد النشر عن القبولاسم مالك العالمةتاريخ التسجيلتاريخ االيداعالفئةرقم الطلب

الشركة العالمية للكيماويات ) عصامكو( عصام الدين0258254117/03/201122/03/2020
ابوالقاسم عزب وشركاه - شركة توصية بسيطة

864

شركة المواد الزراعية - شركة ذات مسئولية محدودة0299938119/03/201409/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين مصر

949

نافين فلوراين انترناشونال ليميد - شركة محدودة0346633131/01/201716/03/2020
المسئولية

953

936هو نيويل انترناشيونال انك - شركة مساهمة امريكية0353446104/07/201705/03/2020

شركة محمد صالح سيد مصطفى وشركاة - شركة0368066126/03/201802/03/2020
الصناعات الكبماوية للبناء )بوليمار(( - شركة توصية

بسيطة

944

شركة محمد صالح سيد مصطفى وشركاة - شركة0368067126/03/201801/03/2020
الصناعات الكبماوية للبناء )بوليمار(( - شركة توصية

بسيطة

944

شركة محمد صالح سيد مصطفى وشركاة - شركة0368068126/03/201801/03/2020
الصناعات الكبماوية للبناء )بوليمار(( - شركة توصية

بسيطة

944

بالل ممدوح محمد محمد - بى ام للديكور الثرى دى -0372199110/06/201823/03/2020
فردى -  مصري الجنسية

948

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - ش0376919123/09/201810/03/2020
مساهمة

953

جرين يونيفرس( اجريكالتشر اس .ال  - شركة ذات0377925109/10/201822/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين اسبانيا 

952

محمد الهادى محمود احمد حموده وشركاه - بيور0340790225/09/201622/03/2020
للدهانات - شركة تضامن 

943

السيد محمد حافظ مصطفى   -  جولد للدهانات  -  فردى0347516219/02/201702/03/2020
- مصرى الجنسية 

933

السيد محمد حافظ مصطفى  -  جولد للدهانات  - فردى -0347517219/02/201702/03/2020
مصرى الجنسية 

933

953عبد الفتاح ابراهيم الحوت و شركاه - األلمانية اللبنانية0376566216/09/201815/03/2020



للصناعة  - شركة توصية بسيطة 

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة0376920223/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة0378874222/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

مونت كارلو م م ح ، تتاجر ايضا باسم سلك روت بيوتى0286326312/03/201305/03/2020
بروداكتس - شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة

952

ال جى هاوس هولد اند هيلث كير ليمتد - شركة محدودة0287290302/04/201310/03/2020
المسئولية

946

اسامة محمد فؤاد عبد الحميد ابراهيم - لؤلؤة العمدة0288268328/04/201305/03/2020
للمنظفات( الصناعية -  فردى - مصرى الجنسية 

942

ماندوم كورب - شركة عامة محدودة يابانية - تاسست0289920304/06/201317/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين اليابان

890

940شركة بيراميدز للتجميل  -  شركة مساهمة مصرية0292438308/09/201305/03/2020

هشام صالح الدين وشريكتة - فالكون للتجارة والتوزيع0297852328/01/201410/03/2020
- شركة توصية بسيطة

953

رامى مجدى فهمى الشربينى - ايس كوزماتيكس0318987301/06/201504/03/2020
لالستيراد والتصدير - مصرى الجنسية -- منشأة فردية

941

كورك واسيرمان كونسالتينج ، ال ال سى  -  شركة ذات0328817312/01/201610/03/2020
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية

ديالوير - الواليات( المتحدة االمريكية

945

كاوس انتربريسيس انك - شركة مساهمة تاسست وقائمة0369926323/04/201802/03/2020
طبقا لقوانين والية نيو جيرسى - الواليات المتحدة

االمريكية 

948

احمد ممدوح حامد وشريكه مصنع نفيرتاري - شركة0370149329/04/201818/03/2020
توصية

947

احمد ممدوح حامد وشريكه مصنع نفيرتاري - شركة0370151329/04/201818/03/2020
توصية بسيطة

947

احمد ممدوح حامد وشريكه مصنع نفيرتاري - شركة0370153329/04/201818/03/2020
توصية

947



احمد ممدوح حامد وشريكه مصنع نفيرتاري - شركة0370157329/04/201818/03/2020
توصية بسيطة

947

 احمد ممدوح حامد وشركاه - مصنع نفرتارى - شركة0372545321/06/201818/03/2020
توصية بسيطة

948

باجاج هير بلز ال تي دي  - شركة ذات مسئولية محدودة0374448330/07/201804/03/2020
- مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الهند 

949

شركة محمد محمود ليمونى ابراهيم وشركاه - شركة0374628305/08/201802/03/2020
ليفين - شركة توصية بسيطة

951

ايه جيه نورث )بروبيرتارى ( ليمتيد - شركة ذات0375069313/08/201802/03/2020
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جنوب

افريقيا

951

جونسون اند جونسون  ) شركة امريكية مؤسسة وفق0375177314/08/201815/03/2020
قوانين والية نيو( جيرسى (

951

جونسون اند جونسون ) شركة امريكية مؤسسة وفق0375180314/08/201815/03/2020
قوانين والية نيو( جيرسى

950

شركة فيتيال  ش.م.م  - شركة ذات مسئوليه محدودة0376060304/09/201803/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين تونس 

951

شركة فيتيال  ش م م  - شركة  ذات مسئوليه محدودة0376061304/09/201803/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين تونس 

951

شركة فيتيال - شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست0376063304/09/201803/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين تونس 

951

952رضا لالستثمار المحدودة -  شركة سعودية محدودة 0376579316/09/201802/03/2020

952رضا لالستثمار المحدودة -  شركة سعودية محدودة 0376580316/09/201802/03/2020

952رضا لالستثمار المحدودة -  شركة سعودية محدودة0376581316/09/201802/03/2020

952رضا لالستثمار المحدودة  -  شركة سعودية محدودة0376582316/09/201802/03/2020



953شركة ايسنشالز - شركة  ذات مسئوليه محدودة0376869320/09/201810/03/2020

953شركة ايسنشالز - شركة ذات مسئوليه محدودة0376870320/09/201810/03/2020

ستيرلينغ بيرفيومز( إندستريز  ال ال سى  - شركة0377083325/09/201811/03/2020
اماراتيه

952

ستيرلينغ بيرفيومز( إندستريز  ال ال سى - شركة0377086325/09/201811/03/2020
اماراتيه

953

شركة دى ان بى البيرفا مصر  لتجارة مستلزمات0377213326/09/201809/03/2020
الحمية - شركة ذات مسئوليه محدودة

952

جريت اليت( رزق رزق محمد علي - فرد - مصرى0378302314/10/201810/03/2020
الجنسية 

953

952الاتيلير براندس انك - شركة ذات مسئولية محدودة 0336172401/06/201604/03/2020

أكسون موبيل  كوربوريشن  - شركة مساهمة امريكية0375016412/08/201803/03/2020
نظمت وقائمة بموجب( قوانين نيوجيرسى - الواليات

المتحدة االمريكية 

952

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة0376922423/09/201810/03/2020
مساهمة  مصرية

953

أكسون موبيل  كوربوريشن - شركة مساهمة امريكية0377986409/10/201803/03/2020
نظمت بموجب( قوانين نيوجيرسى - الواليات المتحدة

االمريكية 

952

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة0378872422/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

شركة ماركيرل للصناعات الدوائية افلين ارسان حنا0176265512/06/200508/03/2020
وشركائهما( شركة توصية بسيطة

796

شركة ماركيرل للصناعات الدوائية - افلين ارسان حنا0191557503/09/200608/03/2020
وشركائها - شركة تصوية بسيطة

811

شركة أجريماتكو للزراعة - شركة ذات مسئولية محدودة0303826517/06/201409/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين مصر

938

شركة أجريماتكو للزراعة - شركة ذات مسئولية محدودة0303828517/06/201409/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين مصر

941



952مصنع الرحاب الحديث للعطور - منشأة سعودية0308091502/10/201403/03/2020

ليبتس ايحيبت لالدوية والمستحضرات الطبية - شركة0340551521/09/201622/03/2020
مساهمة

952

سيدرا للحلول المتكاملة ش ذ م م - شركة ذات مسئولية0350024509/04/201715/03/2020
محدودة 

953

947بيه دى سى ام ئى دى ام سى سى - شركة اماراتية0366740505/03/201818/03/2020

احمد ممدوح حامد وشريكه مصنع نفيرتاري شركة0370152529/04/201818/03/2020
توصية بسيطة

947

احمد ممدوح حامد وشريكه مصنع نفيرتاري - شركة0370154529/04/201818/03/2020
توصية بسيطة

947

احمد ممدوح حامد وشريكه مصنع نفيرتاري - شركة0370158529/04/201818/03/2020
توصية

947

مونديفارما ايه جي - شركة محدودة باألسهم مؤلفة0372021505/06/201804/03/2020
وقائمة بموجب قوانين سويسرا 

949

 احمد ممدوح حامد وشركاه - مصنع نفرتارى - شركة0372546521/06/201818/03/2020
توصية بسيطة

948

شركة أسبن هيلثكير( اف زد ال ال سي -  شركة منطقة0374427529/07/201801/03/2020
حرة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين

االمارات العربية المتحدة

950

ريكيت اند كولمان اوفرسيز ليمتد - )شركة بريطانية0374456530/07/201815/03/2020
ذات مسئوليه محدوده (

951

شركة محمد محمود ليمونى ابراهيم وشركاه - ش ليفين0374629505/08/201802/03/2020
- شركة توصية بسيطة

951

شركة ريواى )سنغابور(( بى تى اى ليمتد - شركة ذات0375795529/08/201803/03/2020
مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة

سنغافورة 

951

فايزر انك , شركة متحدة تألفت بموجب( قوانين والية0376916520/09/201802/03/2020
ديالوير 

952



شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية0377215526/09/201809/03/2020
- شركة ذات مسئوليه محدودة

952

 دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية0377220526/09/201809/03/2020
الغذائية  - شركة ذات مسئوليه محدودة

952

شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية0377221526/09/201809/03/2020
- شركة ذات مسئوليه محدودة

952

دى ان بى البيرفا مصر  لتجارة مستلزمات الحمية0377222526/09/201809/03/2020
الغذائية - شركة ذات مسئوليه محدودة

952

 دى ان بى البيرفا مصر  لتجارة مستلزمات الحمية0377224526/09/201809/03/2020
الغذائية - شركة ذات مسئوليه محدودة

952

مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  - شركة0377229526/09/201809/03/2020
مساهمة مصريه

952

953شركة امون لالدوية - شركة مساهمة مصريه0378565516/10/201809/03/2020

953شركة امون لالدوية  - شركة مساهمة مصريه0378567516/10/201809/03/2020

ابوت بروداكتس اوبيريشينز ايه جى - شركة سويسرية0378841521/10/201802/03/2020
مساهمة

952

شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين0378871522/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - ش تضامن

953

شركة برايز الشعلة حنفى محمود عبد المجيد ومحمد0281328618/11/201210/03/2020
حنفى محمود - شركة تضامن

953

952الاتيلير براندس انك - شركة ذات مسئولية محدودة 0336173601/06/201604/03/2020

ستانلي بالك آند ديكر ، انك - شركة متحدة  امريكية0367536615/03/201803/03/2020
تألفت طبقا لقوانين والية كونكتيكت ، الواليات( المتحدة

االمريكية

952

952فلويد هاندلينغ ال ال سى  - شركة امريكية0376437613/09/201811/03/2020

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -0376924623/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953



ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة0378870622/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

هاوسينج افريكا كوربوريشن  - شركة ذات مسئولية0379127624/10/201815/03/2020
محدودة

953

هاوسينج افريكا كوربوريشن - شركة ذات مسئولية0379131624/10/201815/03/2020
محدودة 

953

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة0215827729/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

828

المركز المصرى للجرارات الزراعية وتشكيل المعادن -0294053724/10/201416/03/2020
ياسر على محمد عطية -   فرد - مصري الجنسية 

952

شركة المواد الزراعية - شركة ذات مسئولية محدودة0299943719/03/201409/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين مصر

949

هواى تيكنولوجيز( كو  ، ليمتد - شركة محدودة المسئولية0343087716/11/201609/03/2020
قائمة طبقا لقوانين الصين 

953

شركة جبيلى اخوان ش . م. ل . شركة مساهمة تأسست0344444715/12/201601/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين لبنان

951

953بوسايروس باليدز انك0353183720/06/201710/03/2020

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -0354420725/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا لقوانين جمهورية

مصر العربية

953

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -0354430725/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

هيوين تكنولوجيز كورب - شركة محدودة األسهم0356020727/08/201701/03/2020
تاسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان 

938

الشركة المصريه الصينيه ميروير لقطع غيار السيارات0367513715/03/201816/03/2020
- شركة مساهمة مصرية 

953

الشركة المصريه الصينيه ميرور لقطع غيار السيارات0367514715/03/201805/03/2020
- شركه مساهمه مصرية

953



ستانلي بالك آند ديكر، انك - شركة متحدة امريكية تألفت0367537715/03/201803/03/2020
طبقا لقوانين والية كونكتيكت ، الواليات المتحدة

االمريكية 

952

نييتيكس كنيتينج( نيدل كو .، ال تى دى - شركة ذات0375068713/08/201802/03/2020
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا

951

952فلويد هاندلينغ ال ال سى  - شركة امريكية0376438713/09/201811/03/2020

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م  -0376925723/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية 

953

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة0215828829/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

828

شركة محمد احمد على وشريكة - ستار لالستيراد0338019818/07/201610/03/2020
والتصدير والتوريدات العمومية - شركة تضامن

953

 محمد احمد على وشريكه - ستار لالستيراد والتصدير0339020809/08/201617/03/2020
والتوريدات العمومية - شركة تضامن

940

عواطف برهومه السيد و شركاها - مؤسسة مدارس0345526808/01/201710/03/2020
المدينة للغات - شركة توصية بسيطة 

952

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م -0376926823/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية 

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة0378868822/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة0215829929/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

828

952مصنع الخليج لتصنيع منتجات الطباعة - شركة سعودية0311793925/12/201415/03/2020

952نيكون كوربوريشن - شركة مساهمة0326061918/11/201509/03/2020

حسنى حسن محمد دياب - دلتا للتجارة الدولية - فرد -0332974928/03/201616/03/2020
مصرى الجنسية 

953

بنك االمارات دبى الوطنى ) ش م ع ( - شركة مساهمة0344429915/12/201617/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحده

932



احمد سعيد سليمان عبد الصمد - الدكتور لتصنيع0348355908/03/201703/03/2020
وتجميع االدوات الكهربائية - فرد - مصرى الجنسية

952

شركه محمد سليم فهمي وشركاه االلمانيه لصناعه0351485914/05/201705/03/2020
البطاريات - شركة تضامن

935

امازون تكنولوجيز - انك - شركة امريكية مؤسسة طبقا0352333928/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا

953

امازون تكنولوجيز انك - شركه أمريكية مؤسسة طبقا0352383930/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا 

953

امازون تكنولوجيز ، انك. - شركه امريكيه مؤسسة طبقا0353220921/06/201723/03/2020
لقوانين والية نيفادا

952

952هونيويل انترناشيونال انك. - شركة مساهمة امريكية 0353304928/06/201701/03/2020

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -0354421925/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش.م.م  -0354431925/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية 

953

هيوين تكنولوجيز كورب - شركة محدودة االسهم -0356021927/08/201701/03/2020
تاسست قائمة طبقا لقوانين تايوان 

937

952ال جي اليكترونيكس انك .، - شركة كورية مساهمة 0365771918/02/201803/03/2020

952شركة ماى اتش دى ميديا منطقه حره  ذ.م.م0370713910/05/201804/03/2020

سوفتك انترناشيونال ش ذ م م - شركة ذات مسئولية0374346929/07/201801/03/2020
محدودة

950

ذا تشارلز ستارك دريبر  البوراتورى ، انك - شركة0374741906/08/201803/03/2020
مساهمة مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين واليه ماساتشوستس( -

الواليات المتحدة االمريكية

951

952كيو ماكس سوليوشنز انك -  شركة متحدة امريكية0374915908/08/201803/03/2020



كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة0375031913/08/201817/03/2020
محدودة 

953

كاينياو( سمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة0375039913/08/201817/03/2020
محدودة

953

فاسبوك ، انك  - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا0375290915/08/201801/03/2020
لقوانين والية ديالوير

950

تسينغهوا يونيجروب( كو.، ال تى دى - شركة ذات0375755928/08/201803/03/2020
مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

950

952فلويد هاندلينغ ال ال سى -  شركة امريكية0376439913/09/201811/03/2020

الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة -0376678918/09/201817/03/2020
شركة مساهمة مصرية 

953

952تى واى ار سبورت انك - شركة متحده امريكية0377249926/09/201802/03/2020

حسام  الدين سيد احمد محمد سيد احمد - صن رايز0377260926/09/201816/03/2020
للتجاره - فرد مصرى الجنسية

953

952رويترز ليمتد - شركة بريطانية 0377635903/10/201811/03/2020

شينزين شاين شينغ شانغ تكنولوجى كو . ال تى0379126924/10/201815/03/2020
دى .شركة ذات مسئولية محدودة 

953

953 . كوم ، انك  - شركة مساهمة امريكية 9ايه 0379635931/10/201809/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية -- منشأة رياضية خاضعة02158301029/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

828

جونسون اند جونسون  - شركة امريكية مؤسسة وفق03751811014/08/201815/03/2020
قوانين والية نيوجيرسى(

950

جونسون اند جونسون - شركة عامة تاسست وقائمة طبقا03762851009/09/201811/03/2020
لقوانين والية نيوجيرسى الواليات( المتحدة االمريكيه

952

953شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769281023/09/201810/03/2020



مساهمة مصرية 

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788661022/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158311129/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

828

سليمان سعيد سليمان عبد الصمد - فيوتشر للمقاوالت(03382961124/07/201609/03/2020
والتوريدات  - فرد - مصري الجنسية

953

أحمد عصام سعد محمد شعبان  - فرد  - مصرى03402421106/09/201609/03/2020
الجنسية 

953

احمد سعيد سليمان عبد الصمد - الدكتور لتصنيع03483561108/03/201703/03/2020
وتجميع االدوات الكهربائية - فرد - مصرى الجنسية

952

عاصم سعيد سليمان عبد الصمد - الدكتور لالستيراد03483611108/03/201703/03/2020
والتصدير والتوريدات  - فرد - مصرى الجنسية 

952

عاصم سعيد سليمان عبد الصمد - الدكتور لالستيراد03483651108/03/201703/03/2020
والتصدير ةالتوريدات - فرد مصرى الجنسية

952

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -03544221125/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -03544321125/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية وقائمة وفقا لقوانين جمهورية

مصر العربية

953

محمد بن صالح بن عبداهلل اليحياء -  فرد  - سعودى03710801116/05/201811/03/2020
الجنسية 

953

محمد بن صالح بن عبداهلل اليحياء - فرد - سعودى03710811116/05/201811/03/2020
الجنسية 

953

952فلويد هاندلينغ ال ال سى -   شركة امريكية03764401113/09/201811/03/2020

953 - شركة مساهمةMAGام ايه جى للصناعات الهندسية 03781221111/10/201809/03/2020

864هانون سيستمز02393991223/12/200913/03/2014



محمد مصطفى  محمد مصطفى - اوتو باور لالستيراد03462361222/01/201716/03/2020
والتصدير - فرد 

953

شركة جي كيه أن سيرفيس انترناشيونال جي ام بي اتش03628831227/12/201701/03/2020
- شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا

لقوانين المانيا 

945

951شركة غابرييل ليمتد  -  شركة هندية03694261216/04/201815/03/2020

952امستيد رايل كومباني انك - شركة مساهمة أمريكية 03708321214/05/201801/03/2020

سانجسين براك كو ال تي دي  - شركة ذات مسئولية03716711230/05/201804/03/2020
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا

951

تويوتا جيدو شا كابوشيكى( كايشا )وتتاجر( ايضا باسم03732611209/07/201804/03/2020
تويوتا موتور( كوربوريشن( - شركة مساهمة تأسست

وقائمة  طبقا لقوانين دولة اليابان.

950

تويوتا جيدوشا كابوشيكى( كايشا )وتتاجر( ايضا باسم03746341205/08/201803/03/2020
تويوتا موتور( كوربوريشن( - شركة مساهمة تأسست

وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان

951

952 . كوم - انك - شركة مساهمة امريكية9ايه 03753331216/08/201810/03/2020

تسينغهوا  يونيجروب(  كو.، ال تى دى - شركة ذات03757561228/08/201803/03/2020
مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

950

تويوتا جيد وشا كا بوشيكي( كايشا ) تويوتاموتور(03757861228/08/201803/03/2020
كوربوريشن ( -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا

لقوانين دولة اليابان

951

بريدجستون كوربوريشن - شركة مساهمة تألفت بموجب03765781216/09/201802/03/2020
قوانين اليابان

952

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788641222/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

953 . كوم ، انك  - شركة مساهمة امريكية 9ايه 03796371231/10/201809/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158331329/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

831



عواطف برهومه السيد وشركائها( - مؤسسة مدارس03454451305/01/201710/03/2020
المدينة للغات - شركة توصية بسيطة 

951

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م -03769311323/09/201810/03/2020
شركة  مساهمة مصرية

953

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788631322/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158341429/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

832

المتحدة للصناعات االلكترونية )محمدياسين فتى03493301427/03/201703/03/2020
وشركاه( - شركة تضامن

943

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -03544231425/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788621422/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

شركة الداو للمنتجعات( السياحية والترفيهية ش.م.م -03398311529/08/201610/03/2020
شركة مساهمة مصرية

925

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769331523/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

03774881- 
5

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات( والمستلزمات01/10/201817/03/2020
الطبية ) فاركو لالدوية(  ش م م - شركة مساهمة

مصرية

952

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788611522/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

كريم عبد التواب زكى - جلوبال لإلستيراد -  فرد  -02966021623/12/201309/03/2020
مصرى الجنسية 

953

952الاتيلير براندس انك - شركة ذات مسئولية محدودة 03361751601/06/201604/03/2020

 مصطفى ابو عامر وشريكة - مستر بايب لخدمات03476681621/02/201710/03/2020
المرافق - شركة تضامن

935



شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -03544241625/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

شركة العربى للتجارة والصناعة ش م م - شركة03544341625/07/201711/03/2020
مساهمة مصرية مؤلفة وفقا لقوانين جمهورية مصر

العربية

953

شركة اكتشف قطر شركة ذات مسئولية محدودة تاسست03677331619/03/201804/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين دولة قطر

947

 شركة الخطوط الجويه العربيه السعوديه - شركة03718141631/05/201804/03/2020
حكومية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية

السعودية

951

953- شركة توصية بسيطة E H Cالحفناوي للكيماويات 03743901629/07/201810/03/2020

953كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة محدودة03750321613/08/201817/03/2020

كاينياو( سمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة03750401613/08/201817/03/2020
محدودة

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750481613/08/201817/03/2020
محدودة 

953

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات  ش م م  -03769341623/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

952رويترز ليمتد - شركة اتجلترا03774621601/10/201804/03/2020

952رويترز ليمتد - شركة بريطانية  03776361603/10/201811/03/2020

952رويترز ليمتد - شركة بريطانية  03776421603/10/201815/03/2020

952سدرة للطب - شركة قطرية03776631603/10/201802/03/2020

شركة جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية - ش.م.م03777371604/10/201816/03/2020
- شركة مساهمة مصرية 

953

953شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788601622/10/201811/03/2020



للتجارة والصناعه - شركة تضامن

كوين بيبى( لتصنيع المالبس الجاهزة - شركة  مساهمة03792351624/10/201809/03/2020
مصرية 

953

كوين بيبى( لتصنيع المالبس الجاهزة - شركة مساهمة03792371624/10/201809/03/2020
مصرية 

953

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158371729/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

832

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769351723/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

لويانج اينرجى - سيفنج ماتريالز كو . ال تى دى - شركة03774951701/10/201803/03/2020
ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين 

952

سوبر بولى تريد اس بى تى  لتجاره االدوات الصحيه -03779621709/10/201810/03/2020
نشوى رضا حسن عبد اللطيف - فرد مصرى الجنسية

953

رزق اهلل ارميا عبيد - تاجرو االستيراد والتصدير - فرد03785951717/10/201810/03/2020
- مصرى الجنسية

953

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788591722/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158381829/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

832

باودينغ كو كي بيي وي الجيجيز و باجز مانيوفاكنشور03395351823/08/201615/03/2020
كو .ال تي دي - شركة صينية 

953

أليس + أوليفيا انترناشيونال ال تى دى  - شركة ذات03425681803/11/201601/03/2020
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين قبرص

950

 احمد محمد محمد خليل وشريكه - شركه ارابتك تريدنج03571321824/09/201723/03/2020
كوربوريشن اتكو انترناشيونال - شركة توصية بسيطة

936

952تى واى ار سبورت  - انك - شركة متحده امريكية03772501826/09/201802/03/2020

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788581822/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - ش تضامن

953



النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158391929/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

829

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م   -03769371923/09/201810/03/2020
شركة  مساهمة مصرية 

953

مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  - شركة03772271926/09/201809/03/2020
مساهمة مصريه

952

لويانج اينرجى - سيفنج ماتريالز كو . ال تى دى  -03774961901/10/201803/03/2020
شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين

دولة الصين 

952

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788571922/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

 هاوسينج افريكا كوربوريشن  - شركة ذات مسئولية03791291924/10/201815/03/2020
محدودة 

953

هاوسينج افريكا كوربوريشن - شركة ذات مسئولية03791321924/10/201815/03/2020
محدودة

953

ان هوم محمد محمد محمد البدرى البهائى وشريكيه -02943582003/11/201315/03/2020
شركة توصية بسيطة

طارق فكرى محمود عبد الفتاح وعلى محمد عبد العال03119052028/12/201410/03/2020
وشريكتهما - الدورا هاوس مصر - شركة توصية

بسيطة

ابراهيم كامل محمود عبد السميع - إيجي آرت لتوريدات03583492012/10/201709/03/2020
االثاث - فرد مصرى الجنسية

944

تاتش وود لصناعه االخشاب والموبيليا لصاحبها03737402016/07/201810/03/2020
جوزيف عوض فهيم مالك - فرد - مصرى الجنسية 

953

953مصطفى ثروت سيد صالح - فرد مصرى الجنسية03743202029/07/201816/03/2020

شركة روبكس العالمية لتصنيع البالستيك واالكريلك ش03752112014/08/201803/03/2020
م م - شركة مساهمة مصرية

950

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03788562022/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

محمود حسن محمد الديب - مصنع سيتى باك ايجيبت03266832129/11/201516/03/2020
لتصنيع اكواب الكرتون سادة ومطبوع - فرد - مصري

922



الجنسية 

نادر فيجيوريدو انداستريا اى كوميرسيو( اس /ايه -03444272115/12/201611/03/2020
شركة محدودة عامة تأسست و قائمة طبقا لقوانين

البرازيل

938

او سى فى انتيليكتشو ال كابيتال ’ ال ال سى - شركة03448862125/12/201601/03/2020
محددة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية

ديالوير - الواليات( المتحدة االمريكية

951

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م -03769392123/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

النادى االهلى للرياضة البدنية منشأة رياضية خاضعة02158422229/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

832

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769402223/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

غلوبال ريتايل كوربورايشن ليمتد - شركة محدودة03781142211/10/201815/03/2020
منظمة وقائئمة  تحت قوانين هونغ كونغ

953

 ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789532222/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م   -03769412323/09/201810/03/2020
شركة  مساهمة مصرية 

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789542322/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158442429/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

832

953ياسر محمد زياد صارى كوزل - فرد - سورى الجنسية 03770392424/09/201809/03/2020

952تى واى ار سبورت انك - شركة متحده امريكية03772512426/09/201802/03/2020

غلوبال ريتايل كوربورايشن ليمتد - شركة محدودة03781152411/10/201815/03/2020
منظمة وقائمة تحت قوانين هونغ كونغ( 

953

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158452529/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

832



حسين محمود وشركاه - كوكتيل لالستيراد والتصدير -02465212530/05/201023/03/2020
توصية بسيطة

896

ايمن عرب بن عدنان - مواطن سوري02580002513/03/201117/03/2020

شركة الحربى للمالبس الجاهزة - محمد محمد ابراهيم02659642513/11/201117/03/2020
عبد اهلل وشركاه شركة توصية بسيطة

881

رياض زهير عونة - صاحب ش / نيوفورم للمالبس02944842504/11/201317/03/2020
الجاهزة - منشأة فردية

895

اريات انترناشيونال( ، انك - شركة مساهمة تأسست02978202527/01/201404/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا - الواليات المتحدة

االمريكية

936

حمزة على دوبا - شركة دوبا لصناعة وتجارة كافة02999642519/03/201417/03/2020
المالبس - فردى - سورى الجنسية

899

تو ماتش لصناعة المالبس - لصاحبها محمد عارف02999652519/03/201417/03/2020
فارس تللو - محمد عارف فارس تللو - فردى - مصرى

الجنسية

899

953مجدى احمد محمد على  - فرد - مصرى الجنسية 03391532514/08/201617/03/2020

عواطف برهومه السيد و شركاها - مؤسسة مدارس03455152508/01/201710/03/2020
المدينة للغات - شركة توصية بسيطة 

952

شركة االتحاد لبيع المالبس - شركة ذات مسئولية03477612523/02/201709/03/2020
محدودة 

953

953شركة درامة التجاريه المحدودة - شركة سعودية03535302505/07/201716/03/2020

952ماهرمحمودالسعود وشريكيه _ توصيه بسيطه03547792501/08/201704/03/2020

شركة سولو لتصنيع و تشغيل و تجارة جميع انواع03580212508/10/201716/03/2020
المالبس و االقمشة - شركة ذات مسؤلية محدودة

939

953محمد حسان محمد وليد - فرد سورى الجنسية03615802506/12/201710/03/2020



رفيق السبيلى  وشركاة  - شركة ترمو بالستك السبيلى -03713012522/05/201823/03/2020
- شركة توصيه بسيطة

952

950حبيب رحمي   - فرد -  سوري الجنسية 03729622504/07/201804/03/2020

الوكالة المصرية للتجارة )شركة المسيرى ( -- شركة03746672505/08/201810/03/2020
ذات مسئولية محدودة

953

بورلينج ليمتد - شركة ذات مسئولية محدودة تأسست03751842514/08/201802/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين  الجزر العذراء البريطانية

951

953النخيل تكس - شركة مساهمة03767592519/09/201809/03/2020

عرفة عبد الفتاح مهران خليفة - الشاهبندر لتجارة03768302519/09/201804/03/2020
المالبس واالحذية - فرد مصرى الجنسية

952

952تى واى ار سبورت انك - شركة متحده امريكية03772522526/09/201802/03/2020

السيد محمود محمد أمين وشريكته - المروه لألستيراد03786202517/10/201809/03/2020
والتصدير  - شركة تضامن

953

 عبد المهيمن محمد جندل دعاس و شركاه - بلو ايزون03788962522/10/201809/03/2020
للتصنيع - شركة تضامن

953

953ماهر بشير القجعة  - فرد - سورى الجنسية 03789212522/10/201809/03/2020

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789562522/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

الشركة المصرية للمالبس الداخلية )تراى - فلير -03796712531/10/201809/03/2020
سوكس- المستورة( - شركة توصية بسيطة

953

953مستور للمالبس الداخلية - شركة توصية بسيطة03796722531/10/201809/03/2020

النادى االهلى للرياضة البدنية - منشأة( رياضية خاضعة02158462629/04/200804/03/2020
للشباب والرياضة

832

شركة راية القابضةلالستثمارات المالية - شركة مساهمة03615112606/12/201710/03/2020
مصرية

943



محمود عبد العزيز عبد العزيز العراقى -  فيالردى -03656892615/02/201810/03/2020
فردى - مصرى الجنسية 

953

شركة جايز ديزاين للتجارة ش ذ م م - شركة ذات03759522603/09/201811/03/2020
مسئوليه محدودة

953

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769442623/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

953عماد الدين محمد صايغ - فرد - مصرى الجنسية 03787302618/10/201809/03/2020

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789572622/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769452723/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789582722/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

حسين عباس احمد ومحمد حمدان احمد وشركاهم -02979822830/01/201408/03/2020
همتو لالستيراد والتصدير والتعبئة والتغليف والتوزيع -

شركة توصية بسيطة

951

شركة محمود حسن الديب وشريكته - اكوا رايدر03196482811/06/201516/03/2020
سبورت ايجيبت - شركة توصية بسيطة 

917

شركة محمود حسن الديب وشريكتة - اكوا رايدار03199162818/06/201516/03/2020
سبورت ايجيبت - شركة توصية بسيطة 

917

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769462823/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789592822/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

ميرتر هيلفا صنايع فى تيكاريت( انونيم سيركيتى - شركة02511952926/09/201004/03/2020
تركية

930

947توفير فينتشرز ليميتد( - شركة ذات مسئولية محدودة03243312912/10/201505/03/2020

ذا هان سيلسشيال جروب - انك  - شركة مساهمة مؤلفة03354402918/05/201601/03/2020
طبقا لقوانين واليه ديالوير

924



ذا هان سيلسشيال جروب انك - شركة مساهمه مؤلفة03354462918/05/201601/03/2020
طبقا لقوانين واليه ديالوير - الواليات المتحدة االمريكية

924

953كامبردج نيوتريشيونال( فودز ليمتد03428762910/11/201609/03/2020

شركة ارال فودز امبا - شركة محدودة المسئولية تأسست03435482924/11/201601/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين الدنمارك

950

الحياة للمواد الغذائية - ش.ذ.م.م  - شركة ذات مسئولية03437542929/11/201611/03/2020
محدودة 

951

953الحياة للمواد الغذائية - ش ذ م م - ذات مسئولية محدودة03437572929/11/201611/03/2020

عواطف برهومه السيد و شركاها - مؤسسة مدارس03455112908/01/201710/03/2020
المدينة للغات - شركة توصية بسيطة 

952

939البورسعيديه للصناعات الغذائيه - شركه مساهمة 03595672902/11/201703/03/2020

ناصر حميد ناصر محمد - ارياف للصناعات الغذائيه -03653932911/02/201810/03/2020
فردى - مصري الجنسية

953

948البورسعيديه للصناعات الغذائيه - شركه مساهمة 03721122907/06/201803/03/2020

 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742622926/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة03742652926/07/201809/03/2020
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة03742662926/07/201809/03/2020
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03743702929/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

ايجيبشن فاميلى - خالد زهراء وشركاة - شركة  تضامن03752022914/08/201817/03/2020
مصرية 

953

952الكسندر نات جروب هولدينج جى ام بى اتش - شركة03778622908/10/201802/03/2020



المانية ذات مسئوليه محدوده

أر سييلينج هيللى أواتش جى - شركة تجارية عامة02093323019/11/200703/05/2010
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

840

أر سييلينج هيللى أواتش جى - شركة تجارية عامة02093353019/11/200703/05/2010
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

840

عبد الجليل جابر محمد - عبد الجليل وشركاه - حلوانى02367313005/10/200910/03/2020
الخبز الذهبى- شركة تضامن

865

شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م - شركة02852793017/02/201305/03/2020
مساهمة مصرية

891

 ) حمزة جروب ( عماد حمدى العربى حمزة حموده -02987743020/02/201423/03/2020
السنبلة لالستيراد والتصدير   - فردى

930

 حمزة جروب  - عماد حمدى العربى حمزة حموده -02987753020/02/201423/03/2020
السنبلة لالستيراد والتصدير  - فردى - مصرى الجنسية 

930

شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م - شركة03057843010/08/201408/03/2020
مساهمة مصرية

903

أكبر براذرز ) بى فى تى ( ال تى دى - شركة محدودة03059273012/08/201419/03/2020
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين سرى النكا

944

شركة ما وراء البحار للمنتجات( الغذائية )هاى كيك ( ش03070163015/09/201409/03/2020
م م - شركة مساهمة مصرية

953

شركة ما وراء البحار للمنتجات( الغذائية )هاى كيك( ش03070183015/09/201409/03/2020
م م - شركة مساهمة مصرية

953

شركة ما وراء البحار للمنتجات( الغذائية )هاى كيك( ش03070213015/09/201409/03/2020
م م - شركة مساهمة مصرية

953

شركة ما وراء البحار للمنتجات( الغذائية )هاى كيك ( ش03070253015/09/201409/03/2020
م م - شركة مساهمة مصرية

953

هاني هنري عزيز نمرود - بالم تريد  -  فردى  -03152213017/03/201516/03/2020
مصري الجنسية 

932

شركة ميالنو للصناعات الغذائية - شركة مساهمة03212193028/07/201502/03/2020
مصرية

929



947توفير فينتشرز ليميتد( -شركة ذات مسئولية محدودة03243323012/10/201505/03/2020

فريتو( - الى تريدينج كومبانى( جى ام بى اتش - شركة03356453022/05/201610/03/2020
سويسرية

923

الصولجان للصناعة والتجارة والعمران  - شركة03365473008/06/201610/03/2020
مساهمة مصرية 

953

الحياة للمواد الغذائية ش ذ م م - شركة ذات مسئولية03409183027/09/201611/03/2020
محدودة 

953

احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  - شركة هابي سويت03445033018/12/201610/03/2020
للصناعات الغذائية - شركة توصية بسيطة

953

محمد عبد السالم عفيفى حماد وشريكيه -  ايجيبت03483383008/03/201701/03/2020
 للصناعات الغذائية - شركة تضامن 2000

937

الجيل الثالث للتجارة والصناعة ش م م - شركة مساهمة03503273012/04/201701/03/2020
مصرية

950

شركة عبدالمعبود - شركه كنوز البن اليمني - شركة03514723014/05/201710/03/2020
تضامن 

953

ايجبيبت تريد للصناعات الغذائية - شركة مساهمة03525013001/06/201710/03/2020
مصرية 

953

محمد سعد العوضى فودة - كافيه فصلة - فرد مصرى03623883019/12/201711/03/2020
الجنسية

949

942شركة بوادقى وادلبى ) السعادة ( - شركة تضامن03638913016/01/201822/03/2020

942شركة بوادقى وادلبى ) السعادة ( - شركة تضامن03638923016/01/201822/03/2020

942شركة بوادقى وادلبى ) السعادة ( - شركة تضامن03638933016/01/201822/03/2020

942شركة بوادقى وادلبى ) السعادة ( - شركة تضامن03638943016/01/201822/03/2020

942شركة بوادقى وادلبى ) السعادة ( - شركة تضامن03638953016/01/201822/03/2020



942شركة بوادقى وادلبى ) السعادة ( - شركة تضامن03638963016/01/201822/03/2020

جاي ماسايدو  اس. ايه - شركة مساهمة مؤلفة وقائمة03685803002/04/201809/03/2020
وفقا لقوانين دولة البرازيل 

944

950شركة مجموعة  ام بي اس  - شركة مساهمة مصرية 03692413012/04/201805/03/2020

950شركة مجموعة  ام بي سي  - شركة مساهمة مصرية 03692433012/04/201805/03/2020

برودكتورز دو يربا مات دو سنتو( بيبو اس سي ال -03699253023/04/201802/03/2020
شركة عامه محدودة تاسست وقائمة طبقالقوانين

االرجنتين 

948

944شركة جمال الدين حسن على وشريكه _ شركة تضامن03701203029/04/201805/03/2020

يوسف محمد السيد احمد محمد الشترى - فرد - مصرى03710313015/05/201817/03/2020
الجنسية 

953

950مؤسسة عمر على بلشرف للتجارة - شركة سعودية03742403026/07/201815/03/2020

 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742543026/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة03742553026/07/201809/03/2020
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة03742563026/07/201809/03/2020
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742573026/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742583026/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742593026/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وققا للقانون المصرى  

953

 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742613026/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953



 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742643026/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة03743683029/07/201809/03/2020
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

952فودرز لالستثمار والتجاره - شركة مساهمة03755863026/08/201801/03/2020

شركة مجموعه ام بى اس للمقاوالت - شركة مساهمة03766443017/09/201803/03/2020
مصرية 

951

952انسيرجنت براندز ال ال سى - ش ذات مسئوليه محدودة03772363026/09/201803/03/2020

الشركة المصرية لألغذية بسكو مصر ش.م.م - شركة03774913001/10/201802/03/2020
مساهمة مصرية 

952

الكسندر نات جروب هولدينج جى ام بى اتش - شركة03778633008/10/201802/03/2020
المانية ذات مسئوليه محدوده

952

ابراهيم عوض لطفى عطيه عبد اهلل عياد  -  فرد  -03778993009/10/201810/03/2020
مصرى الجنسية 

953

952كيلوج كومبانى( - شركة  امريكية03788433021/10/201802/03/2020

زهران سيد محمد زهران - اللؤلؤة - فردى - مصرى03788443021/10/201810/03/2020
الجنسية 

953

الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا03798583004/11/201809/03/2020
ش.م.م  - شركة مساهمة مصرية 

953

الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا03798593004/11/201809/03/2020
ش.م.م - شركة مساهمة مصرية 

953

الشركة التجارية لالستثمار الصناعى والعقارى ش . م .02950723117/11/201302/03/2020
م - شركة مساهمة مصرية

930

شركة احمد عبد الرحيم ابراهيم الخولي وشركاه - شركة03199153118/06/201517/03/2020
توصية بسيطة 

918

930الحياة للمواد الغذائية - ش.ذ.م.م   - شركة ذات مسئولية03409193127/09/201611/03/2020



محدودة 

شركة بيراميدر للتصنيع الزراعى طارق واحمد حمدى03580303108/10/201705/03/2020
عبد الرحيم سليمان وشركائهم - شركة توصية بسيطة 

942

حسام محمد عبد الحميد عامر وشركاه - الفهد الفرعونى03580773108/10/201709/03/2020
لتجهيز وتعبئة الموالح والحاصالت الزراعية - شركة

توصية بسيطة 

937

الشركة التجارية لالستثمار الصناعى والعقارى - شركة03626043124/12/201709/03/2020
مساهمة مصريه

941

الشركة التجارية لالستثمار الصناعى والعقارى - شركة03626073124/12/201709/03/2020
مساهمة مصريه

941

950 شركة اكاف العربيه - شركة سعودية03689253110/04/201815/03/2020

ستار جرو كولتيفار( ديفلوبمنت )بروبريتاري(( ليمتد -03692133112/04/201804/03/2020
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين

جنوب افريقيا

951

الفاروق لتصنيع االغالف- فاروق احمد حسين ابو دنيا -03710873116/05/201810/03/2020
فردى - مصرى الجنسية

951

 معامل سيكم للمنتجات الحيوية - شركة مساهمة مصرية03742633126/07/201809/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

شركة محمد وعالء الشرقاوى - السنابل الخضراء03744933131/07/201810/03/2020
للتجارة و التوريدات - شركة تضامن 

952

ايست - وست سيد انترناشيونال ليمتد  - شركة ذات03750673113/08/201802/03/2020
مسئولية محدودة - تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايالند 

951

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769493123/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789613122/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

 شركة تانيا لمياه الشرب المعباه المحدوده - شركة03185903225/05/201517/03/2020
سعودية

952

شركة فروت ريبابليك للتجارة والتوزيع -  شركة03204703206/07/201509/03/2020
مساهمة مصرية 

953



الحياة للمواد الغذائية  ش ذ م م - شركة ذات مسئولية03409203227/09/201611/03/2020
محدودة

953

احمد محمد عطية الكمار وشركاه - شركة هابى سويت03425183202/11/201610/03/2020
للصناعات الغذائية 

 -  شركة توصية بسيطة 

953

عواطف برهومه السيد و شركاها - مؤسسة مدارس03455083208/01/201710/03/2020
المدينة للغات - شركة توصية بسيطة 

952

الشركة المصرية السعودية للصناعات الغذائية عالء03566513211/09/201704/03/2020
محسوب وشركاه - قايف ديز - شركة تضامن 

939

949المجموعه التجاريه الدوليه  - - شركة مساهمة مصرية03683393229/03/201810/03/2020

تين بروكار لتعبئة وتغليف المواد الغذائية - شركة03720063205/06/201809/03/2020
مساهمة مصرية

953

ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات  - شركة مساهمة03727713227/06/201816/03/2020
مصرية

948

  محمود سعيد و شريكية- شركة مكة للصناعة و التجارة03741033224/07/201811/03/2020
-شركة تضامن

950

مونستر انرجى كومبانى( - شركه مساهمة تاسست وقائمة03764773213/09/201803/03/2020
طبقا لقوانين والية ديالوير - الواليات المتحدة االمريكية

951

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769503223/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

952ستوكلي - فان كامب ، انك - شركة مساهمة امريكية03772483226/09/201802/03/2020

فيال انترناشيونال( كو  - ال تى دى - شركة ذات مسئولية03793573228/10/201815/03/2020
محدودة

953

 شركة فيرى للصناعات الغذائية - احمد ومحمد ادريس03560383328/08/201709/03/2020
على احمد وشركاهما - شركة توصية بسيطة 

939

شركة راية القابضة لالستثمارات المالية  -- شركة03615183306/12/201710/03/2020
مساهمة مصرية

943



شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769513323/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789523322/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور( - شركة03317543408/03/201610/03/2020
توصية بسيطة

953

شركة المنصور الدوليه للتوزيع - شركة مساهمة03607983426/11/201705/03/2020
مصرية

939

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769523423/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789643422/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

شركة الحربى للمالبس الجاهزة - محمد محمد ابراهيم02659653513/11/201117/03/2020
عبد اهلل وشركاه - شركة توصية بسيطة

892

سياتلز بست كوفى ال ال سى - شركة امريكية مؤسسة02829303518/12/201216/03/2020
وفق قوانين والية واشنطن

952

 - شركة مساهمةGOOGLE INCجوجل انك - 02858133528/02/201309/03/2020
مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير

953

شركة الزراعة الحديثة ) بيكو( ( - شركة مساهمة02931253525/09/201303/03/2020
مصرية

950

ان هوم محمد محمد محمد البدرى البهائى وشريكية - ش02943593503/11/201315/03/2020
توصية بسيطة

رياض زهير عونة - نيوفورم للمالبس الجاهزة - منشأة02944853504/11/201317/03/2020
فردية

897

شركة أجريماتكو للزراعة - ش ذات مسئولية محدودة03038273517/06/201409/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين مصر

942

شركة أجريمانكو للزراعة - ش ذات مسئولية محدودة03038293517/06/201409/03/2020
تأسست طبقا لقوانين مصر

942

950ايجيبشن ديل - هبه سعيد السيد هالل - فردى03093093506/11/201419/03/2020



شركة محمود حسن الديب وشريكتة - اكوا رايدر03199173518/06/201516/03/2020
سبورت ايجيبت - شركة توصية بسيطة 

917

محمد صبرى ابو طالب وشركاه - شاورما الريم - شركة03252553503/11/201510/03/2020
توصية بسيطة

953

طارق نور فوتو سال - مؤسسة فردية -  مصري03299673507/02/201610/03/2020
الجنسية 

939

951فؤاد  انترناشيونال تريدنج - شركة ذات مسئولية محدودة03381653520/07/201611/03/2020

الحياة للمواد الغذائية - ش.ذ.م.م - شركة ذات مسئولية03409233527/09/201611/03/2020
محدودة 

930

951الحياة للمواد الغذائية - شركة ذات مسئولية محدودة03437553529/11/201611/03/2020

عواطف برهومه السيد و شركاها - مؤسسة مدارس03455053508/01/201710/03/2020
المدينة للغات - شركة توصية بسيطة 

952

محمد مصطفى محمد مصطفى _ اوتو باور لالستيراد03462373522/01/201716/03/2020
والتصدير - منشأة فردية

953

950سيرفيينج سيستمز- فرد03475943520/02/201710/03/2020

يوتيليتى( اند بوزيشننج سيستمز شركة ذات مسؤلية03475953520/02/201710/03/2020
محدودة 

936

الجيل الثالث للتجارة والصناعة ش.م.م  - شركة مساهمة03503413512/04/201701/03/2020
مصرية

935

الجيل الثالث للتجارة والصناعة  ش.م.م  - شركة03503423512/04/201701/03/2020
مساهمة مصرية

935

بنك االمارات دبى الوطنى ) ش م ع ( - شركة مساهمة03504393518/04/201717/03/2020
عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية

المتحدة 

937

بنك االمارات دبى الوطنى ) ش م ع ( - شركة مساهمة03504413518/04/201717/03/2020
عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية

المتحدة 

937

937طارق نور فوتو سال فرد -مصرى الجنسية03506473523/04/201710/03/2020



امازون تكنولوجيز انك - شركه أمريكية مؤسسة طبقا03523793530/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا 

953

امازون تكنولوجيز انك - شركة امريكية مؤسسة طبقا03532193521/06/201710/03/2020
لقوانين والية نيفادا

953

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -03634553508/01/201818/03/2020
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول

العربية ولها شخصية قانونية مستقلة 

943

كايزين انستيتيوت( ال تى دى - شركة ذات مسئولية03677543520/03/201804/03/2020
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

950

امازون تكنولوجيز ، انك. - شركه امريكية مؤسسة طبقا03736453515/07/201809/03/2020
لقوانين والية نيفادا

953

شركه ماثناسيوم ال ال سى - شركة ذات مسئولية03737823517/07/201803/03/2020
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا

950

953الحفناوي للكيماويات - شركة توصية بسيطة03743893529/07/201810/03/2020

زولو تكنولوجى - )شينزين(  ليمتد  - شركة محدودة03746583505/08/201804/03/2020
المسئولية تأسست طبقا لقوانين دوله الصين 

951

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750333513/08/201817/03/2020
محدودة 

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750413513/08/201817/03/2020
محدودة

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750493513/08/201817/03/2020
محدودة

953

فاسبوك ، انك  -  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا03752913515/08/201801/03/2020
لقوانين والية ديالوير

950

بيجينج كيان داى فو  انغور ميشن اند تكنولوجى03755993526/08/201803/03/2020
كومبانى 

952

اليزبيتا( انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا  -  فرد03762053506/09/201817/03/2020
- بولندى الجنسية 

953



952مايندوير منطقة حره - شركة ذات مسئوليه محدودة03767443518/09/201802/03/2020

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769533523/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

شركة البويات والصناعات الكيماوية ) باكين (  - شركة03771893526/09/201819/03/2020
مساهمة مصرية

953

952ميلوارد براون يو كيه ليمتد - شركة محدودة03775963502/10/201802/03/2020

953امير يونان جرجس تاوضروس - فرد - مصرى الجنسية03779463509/10/201815/03/2020

953مستور للمالبس الداخلية - شركة توصية بسيطة03796733531/10/201809/03/2020

بنك االمارات دبى الوطنى ) ش م ع ( - شركة مساهمة03035993611/06/201417/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحده

903

بنك االمارات دبى الوطنى ) ش م ع ( - شركة مساهمة03444303615/12/201617/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحده

933

عواطف برهومه السيد و شركاها - مؤسسة مدارس03455043608/01/201710/03/2020
المدينة للغات - شركة توصية بسيطة 

952

بنك االمارات دبى الوطنى ) ش م ع ( - شركة مساهمة03504403618/04/201717/03/2020
عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية

المتحدة 

937

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -03634563608/01/201818/03/2020
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول

العربية ولها شخصية قانونية مستقلة 

943

البنك األهلى المتحد ) ش . م . ب ( شركة مساهمة03726793625/06/201802/03/2020
بحرينية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  البحرين

950

تشوب اى ان ايه هولدنجز انك  -  شركة مساهمة مؤلفة03745603601/08/201803/03/2020
قائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

950

953كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة محدودة03750343613/08/201817/03/2020

953كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة محدودة03750423613/08/201817/03/2020



كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750503613/08/201817/03/2020
محدودة

953

952سيتيجروب،انك(  -  شركة تالفت بموجب قوانين ديالوير03761613605/09/201802/03/2020

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769543623/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

952رويترز ليمتد - شركة بريطانية ذات مسئولية محدودة03776383603/10/201811/03/2020

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات03779233609/10/201822/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789653622/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

953بنك القاهرة _ ش م م - شركة مساهمة مصرية03805883615/11/201810/03/2020

952تادانو ليمتد - شركة يابانية محدودة02704733706/02/201205/03/2020

اتريم للمقاوالت( واالعمال المتخصصة - شركة مساهمه03703353702/05/201823/03/2020
مصرية 

946

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م -03769553723/09/201810/03/2020
شركة  مساهمة مصرية

953

هاوسينج افريكا كوربوريشن - شركة ذات مسئولية03791283724/10/201815/03/2020
محدودة

953

هاوسينج افريكا كوربوريشن  - شركة ذات مسئولية03791333724/10/201815/03/2020
محدودة

953

ستارزتل لالتصاالت والخدمات البترولية - شركة ذات03362163801/06/201604/03/2020
مسئولية محدودة 

945

امازون تكنولوجيز ، انك - شركة امريكية مؤسسة طبقا03523343828/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا

953



امازون تكنولوجيز ، انك - شركه امريكية مؤسسة طبقا03523853830/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750353813/08/201817/03/2020
محدودة 

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750433813/08/201817/03/2020
محدودة 

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750513813/08/201817/03/2020
محدودة

953

فاسبوك ، انك  -  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا03752923815/08/201801/03/2020
لقوانين والية ديالوير

950

تسينغهوا  يونيجروب( كو.، ال تى دى - شركة ذات03757573828/08/201803/03/2020
مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

950

952رويترز ليمتد - شركة انجلترا03774653801/10/201811/03/2020

ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789453822/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

953 . كوم ، انك  -  شركة مساهمة امريكية 9ايه 03796393831/10/201809/03/2020

ساكو شيبينج جى ام بى اتش - شركة ذات مسئولية03303553914/02/201601/03/2020
تأسست وقائمة  طبقا لقوانين المانيا

949

952المصرية لطحن الحبوب - شركة  مساهمة  مصرية 03368353915/06/201610/03/2020

951الحياة للمواد الغذائية - شركة ذات مسئولية محدودة03437563929/11/201611/03/2020

الحياة للمواد الغذائية - ش ذ م م شركة ذات مسئولية03437593929/11/201611/03/2020
محدودة 

953

محمد مصطفى محمد مصطفى - اوتو باور لالستيراد03462383922/01/201716/03/2020
والتصدير- فرد

953

عبد الكريم عبداهلل وشركاه  - القاهره الجديده للصناعه03746733905/08/201823/03/2020
والتجاره  - شركة توصية بسيطة 

953



953كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة محدودة03750363913/08/201817/03/2020

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750443913/08/201817/03/2020
محدودة

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750523913/08/201817/03/2020
محدودة

953

بيجينج كيان داى فو  انغور ميشن اند تكنولوجى03756003926/08/201802/03/2020
كومبانى 

952

952شركة تريلال للنقل و الخدمات - شركة مساهمة مصرية03766423917/09/201802/03/2020

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769572823/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

 شركة فيرى للصناعات الغذائية - احمد ومحمد ادريس03560434028/08/201709/03/2020
على احمد وشركاهما - شركة توصية بسيطة 

939

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769584023/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789464022/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

937طارق نور فوتوسال - منشاة فردية - مصرى الجنسية 02900784109/06/201310/03/2020

مدارس الملكة الخاصة سامي حسن عباس وشركاة -03199124118/06/201502/03/2020
شركة توصية بسيطة

915

ذا اوبشن انستيتيوت( اند فيلوشيب - مؤسسة خيرية03392554115/08/201601/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين ماساتشوستس( - الواليات(

المتحدة االمريكية

949

جوجل انك -  شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون03426614107/11/201609/03/2020
الشركات لوالية ديالوير  

953

937تى ان تى فى - شركة مساهمة مصرية 03482954108/03/201710/03/2020



امازون تكنولوجيز - انك شركة امريكية مؤسسة طبقا03566174111/09/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا - الواليات االمريكية المتحدة

953

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -03634574108/01/201818/03/2020
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول

العربية ولها شخصية قانونية مستقلة 

943

كايزين انستيتيوت( ال تى دى - شركة ذات مسئولية03677554120/03/201804/03/2020
محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

950

كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية -  شركة ذات03726804125/06/201802/03/2020
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة

العربية السعودية 

950

953كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة محدودة03750374113/08/201817/03/2020

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750454113/08/201817/03/2020
محدودة 

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750534113/08/201817/03/2020
محدودة

953

الشركة السعودية لالستقدام - شركة مساهمة مقفلة03755914126/08/201803/03/2020
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية 

951

سينيماز دى الربيابليكا( ، إس أيه دى سى فى - شركة03772854127/09/201811/03/2020
مكسيكية 

952

سينيماز دى الربيابليكا( ، إس أيه. دى سى فى - شركة03772864127/09/201811/03/2020
مكسيكية 

952

سينيماز دى الربيابليكا( ، إس. أيه. دى سى. فى - شركة03772884127/09/201811/03/2020
مكسيكية 

952

سينيماز دى ال ربيابليكا( ، إس أيه. دى سى. فى - شركة03772904127/09/201811/03/2020
مكسيكية 

952

سينيماز دى الربيابليكا( ، إس أيه دى سى فى - شركة03772944127/09/201815/03/2020
مكسيكية 

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789474122/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

جوجل انك  -  شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون03426624207/11/201609/03/2020
الشركات لوالية ديالوير

953



امازون تكنولوجيز ، انك - شركه أمريكية مؤسسة طبقا03523824230/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا 

953

امازون تكنولوجيز ، انك - شركه أمريكية مؤسسة طبقا03523874230/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا 

953

952انوفانو للتطبيقات(  -  شركة ذات مسئوليه محدوده03737554217/07/201809/03/2020

952انوفانو للتطبيقات(  - شركة ذات مسئوليه محدوده03737564217/07/201809/03/2020

سوفتك انترناشيونال ش ذ م م - شركة ذات مسئولية03743474229/07/201801/03/2020
محدودة

950

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750384213/08/201817/03/2020
محدودة

953

كاينياوسمارت لوجيستكس( هولدينج ليمتد - شركة03750464213/08/201817/03/2020
محدودة 

953

953كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد - شركة محدودة03750544213/08/201817/03/2020

فاسبوك ، انك  -  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا03752934215/08/201801/03/2020
لقوانين والية ديالوير

950

تسينغهوا يونيجروب(  كو.، ال تى دى - شركة ذات03757584228/08/201803/03/2020
مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

950

952رويترز ليمتد - شركة بريطانية ذات مسئولية محدودة03774664201/10/201804/03/2020

952رويترز ليمتد - شركة بريطانية 03776404203/10/201811/03/2020

شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه - طيبة رنين03789484222/10/201811/03/2020
للتجارة والصناعه - شركة تضامن

953

هاوسينج افريكا كوربوريشن  -  شركة ذات مسئولية03791304224/10/201815/03/2020
محدودة 

953

953هاوسينج افريكا كوربوريشن  - شركة ذات مسئولية03791344224/10/201815/03/2020



محدودة

953 . كوم ، انك  - شركة مساهمة امريكية 9ايه 03796414231/10/201809/03/2020

امازون تكنولوجيز - انك - شركة أمريكية مؤسسة طبقا03523354328/05/201709/03/2020
لقوانين والية نيفادا 

953

شركة على محمد ثنيان الغانم واوالده للتجارة العامة -03570824320/09/201701/03/2020
على محمد ثنيان الغانم وشريكتة  ذ.م.م  - شركة ذات
مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الكويت 

941

االتحاد الدولى للصناعات الغذائية المتكاملة - شركة03685404302/04/201810/03/2020
مساهمة مصرية

947

شركه سكونا االردنيه للقهوة - شركة ذات مسئولية03701014329/04/201804/03/2020
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االردن

950

سموثي كينج فرانشيزيز ، إنك - شركة متحدة تأسست03703854303/05/201809/03/2020
وقائمة طبقا لقوانين - واليه لويزيانا - الواليات المتحدة

االمريكية

947

952سيكس كونتينينتس( ليمتد - شركة محدودة03722494311/06/201803/03/2020

951خليل محمود خليل ابو الرب - فرد  - اردنى الجنسية 03747554306/08/201803/03/2020

وجدى حسن سليمان المرشدى - بون ستاتوس( - فردى03756874328/08/201817/03/2020
مصرى الجنسية 

953

مطعم بوكي اند كو - ذ م م -شركة ذات مسئوليه محدودة03769004320/09/201801/03/2020
مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية  المتحدة

952

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769614323/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

سينيماز دى ال ريبابليكا( ، إس أيه. دى سى. فى - شركة03772874327/09/201811/03/2020
مكسيكية 

952

سينيماز دى الربيابليكا( ، إس. أيه. دى سى. فى - شركة03772894327/09/201811/03/2020
مكسيكية 

952

شركة فاملي للمطاعم و الكافيهات - شركة  ذات مسئولية03776774303/10/201815/03/2020
محدودة

953



953شركه سيالند للتنميه السياحيه ش م م - شركة مساهمة03782694314/10/201815/03/2020

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789514322/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

هوريكا لالستثمار( وادارة المنشأت السياحيه - ش ذات03791824324/10/201810/03/2020
مسئوليه محدودة

953

بلو كروس اند بلو شيلد اسوسياشن - مؤسسة غير هادفة03402004405/09/201601/03/2020
للربح تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية الينوى -

الواليات المتحدة االمريكية 

945

شركة الب آند كو - معامل ابن حيان - شركة ذات03503054412/04/201701/03/2020
مسئولية محدودة

935

بيوتك للمستلزمات المعملية والطبية - اشرف واكرم03629864428/12/201709/03/2020
مصطفى سيد العرقسوس وشركاهم - شركة توصية

بسيطة

941

بلوكروس أند شيلد اسوسياشن - مؤسسة غير قابلة للربح03665204428/02/201810/03/2020
- والية الينوى - الواليات المتحدة االمريكية

945

950ميدي يوبلس - شركة مساهمة مصرية03687754405/04/201817/03/2020

احمد عبد العزيز النجيلى ابو جودة  - طيبة لتجارة03742354426/07/201801/03/2020
المستلزمات الطبية  -  فرد - مصرى الجنسية  

952

سولوكسرى اتش ام سي - شركة فرنسيه ذات مسئوليه03768314419/09/201802/03/2020
محدودة

952

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  -03769624423/09/201810/03/2020
شركة مساهمة مصرية

953

شركة مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  ش.م.م03772284426/09/201809/03/2020
- شركة مساهمة مصريه

953

953االندلس للتحاليل الطبية  - شركة مساهمة مصرية 03781514411/10/201810/03/2020

953مستشفى العربى - شركة  ذات مسئوليه محدوده 03786954418/10/201816/03/2020



 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789494422/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

894جون جميل ابوالعز بطرس-فرد-مصري الجنسيه02933854502/10/201317/03/2020

بيجينج كيان داى فو  انغور ميشن اند تكنولوجى03756014526/08/201802/03/2020
كومبانى 

952

شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م - شركة03769634523/09/201810/03/2020
مساهمة مصرية 

953

 ياسر محمد امام احمد وشركاه - طيبة رنين للتجارة03789504522/10/201811/03/2020
والصناعه - شركة تضامن

953

953 . كوم ، انك  -  شركة مساهمة امريكية 9ايه 03796424531/10/201809/03/2020

037963116- 
39

شركة صحبة للسياحة - شركة  مساهمة مصرية مؤلفة31/10/201809/03/2020
وقائمة وفقا للقانون المصرى 

953

037791016- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

037791116- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

953

037791216- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

037791316- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201822/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

037791516- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201822/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

037791616- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

037791716- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

952



موريشيوس( 

037791816- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد  - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

037791916- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشوس

952

037792016- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201822/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

952

037792116- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

953

037792216- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد - شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس( 

953

037792416- 
41

افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد -  شركة ذات09/10/201823/03/2020
مسئوليه محدوده مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية

موريشيوس(

953

037482911- 
17

شركة التكنولوجيا( االلمانية للصناعات البالستيكية08/08/201817/03/2020
والمعدنية تكنو( ثيرم - احمد عزت عبد الرؤف على

وشركاه - شركة تضامن  

952

03713351-
17-
24-
25-
27- 
35

فريدم لالستيراد والتصدير ش.ذ.م.م  - شركة ذات22/05/201801/03/2020
مسئولية محدوده

948

037563914-
18- 
25

952بسنت محمد حازم حسن صيام - فرد - مصرية الجنسية 27/08/201810/03/2020

037923625- 
26

كوين بيبى( لتصنيع المالبس الجاهزة - شركة مساهمة24/10/201809/03/2020
مصرية 

953

037923825- 
26

كوين بيبى( لتصنيع المالبس الجاهزة - شركة مساهمة24/10/201809/03/2020
مصرية 

953

 شركه ماوراء البحار للصناعات الغذائيه - هاى كيك034997529-09/04/201709/03/2020



30- 
31

)ش.م.م(  شركة مساهمة مصرية 

034997929-
30- 
31

 شركه ماوراء البحار للصناعات الغذائيه هاى كيك09/04/201709/03/2020
)ش.م.م( - شركة مساهمة مصرية 

035116729-
30- 
31

 شركه ماوراء البحار للصناعات الغذائيه هاى كيك07/05/201709/03/2020
)ش.م.م( شركة مساهمة مصرية

037293329-
30- 
31

شركة هليوس للمنتجات الغذائية - شركة ذات مسئولية03/07/201804/03/2020
محدودة 

952

037617729- 
31

شركة المثلث الذهبى لألغذيه - جى تريو - شركة ذات06/09/201810/03/2020
مسئوليه محدوده

953

037058829- 
32

مؤسسة بن عوض النقيب( للتجارة العامه - يمثلها( رائد08/05/201816/03/2020
عبد اهلل عوض النقيب  - شركة يمنيه 

951

037058930- 
32

مؤسسة بن عوض النقيب( للتجارة العامه - يمثلها( رائد08/05/201815/03/2020
عبد اهلل عوض النقيب - شركة يمنيه  

951

03769846-
21-
34- 
35

سيد محمود فرج احمد - مؤسسه المحموديه للتجاره  -23/09/201815/03/2020
فرد

953

037702812- 
35

خليل محمد خليل ابو الجوخ - ابو الجوخ - فردى -24/09/201810/03/2020
مصرى الجنسية

953

037463716-
18-
25-
26-
28-
29-
35-
39-
43- 
44

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201811/03/2020
مساهمة مصرية 

951

03665746-
16-
20-
21- 
35

شركة العقارات المتحده القابضه لالستثمارات( الماليه ش01/03/201818/03/2020
م م  - شركة مساهمة مصرية

944



037911416-
25-
26-
28-
35-
41-
43- 
44

952المتحف القومى للحضارة المصرية -هيئة مصرية عامة 24/10/201809/03/2020

037463616-
18-
25-
26-
28-
29-
32-
35-
39-
43- 
44

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201811/03/2020
مساهمة مصرية 

951

037464016-
18-
25-
26-
28-
29-
32-
35-
39-
43- 
44

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201811/03/2020
مساهمة مصرية 

951

037463816-
25-
26-
28-
29-
32-
35-
39-
43- 
44

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201811/03/2020
مساهمة مصرية 

951

037464116-
25-
26-
28-
29-
32-
35-
39-
43- 
44

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201811/03/2020
مساهمة مصرية 

951

951شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة037463916-05/08/201811/03/2020



25-
26-
28-
29-
35-
39-
43- 
44

مساهمة مصرية 

032932616-
35- 
43

تامر احمد حافظ حتاتة - ايه ام اس جلوبال - فرد -24/01/201617/03/2020
مصرى الجنسية 

953

032717816- 
35

اليصابات حبيب تاوضروس صليب  - اوسكار08/12/201516/03/2020
لالستيراد والتصدير - فرد مصرى الجنسية 

953

037610518-
25-
26- 
35

952 شركة كونكريت( للمالبس الجاهزة - ش .م .م05/09/201811/03/2020

037610818-
25-
26- 
35

 شركة كونكريت( للمالبس الجاهزة - ش .م .م - شركة05/09/201811/03/2020
مساهمة مصرية 

952

037611018-
25-
26- 
35

 شركة كونكريت( للمالبس الجاهزة - ش .م .م - شركة05/09/201811/03/2020
مساهمة مصرية

953

037861831- 
35

شركة االنماء لألعالف والزيوت والصابون  - شركة17/10/201818/03/2020
مساهمة مصرية 

953

037137329-
32- 
35

949شركة بستاشيو للصناعات الغذائيه - ش مساهمة23/05/201819/03/2020

037464925-
26-
30-
32-
35-
39- 
43

شركة بوروميد للتجارة والتسويق ش م م  -  شركة05/08/201823/03/2020
مساهمة مصرية 

951

037465025-
26-
32-
35-
39- 
43

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201823/03/2020
مساهمة مصرية 

951



037725935-
36-
37- 
42

المجموعه المتحدة للهندسة واالستثمار ش م م - شركة26/09/201808/03/2020
مساهمة

952

037343335-
36- 
42

وليد محمد اسماعيل البهنساوى- سى اى اس ايجيبت(10/07/201817/03/2020
المكتب( الدولى للتفتيش( والمراقبة - فرد مصرى الجنسية

949

034302235-
36- 
45

938دكتور كورتيس نيل رودس جونيور - فرد15/11/201610/03/2020

037658735- 
37

952محمد احمد ثابت احمد -فردي - مصري الجنسية16/09/201805/03/2020

03749039-
35-
38- 
42

المنطقة الذكية لتقنية المعلومات( - شركة ذات مسئولية08/08/201811/03/2020
محدودة

953

03749049-
35-
38- 
42

المنطقة الذكية لتقنية المعلومات( - شركة ذات مسئولية08/08/201811/03/2020
محدودة

953

03749059-
35-
38- 
42

المنطقة الذكية لتقنية المعلومات( - شركة ذات مسئولية08/08/201811/03/2020
محدودة

953

037464725-
26-
28-
35- 
39

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201823/03/2020
مساهمة مصرية 

951

037464525-
35- 
39

شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  - شركة05/08/201823/03/2020
مساهمة مصرية 

953

035369635-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش.م.م  -09/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية 

953

035442535-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953



035442635-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

035442735-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

035442835-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

035442935-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

035443535-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا لقوانين جمهورية

مصر العربية

953

035443635-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة ش.م.م  -  شركة25/07/201711/03/2020
مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جمهورية

مصر العربية 

953

035443735-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش.م.م  -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية 

953

035443835-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى ( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

035443935-
37- 
39

شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م -25/07/201711/03/2020
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

جمهورية مصر العربية

953

03595943- 
35

953فادي رئيس - فرد  - رومانى الجنسية06/11/201709/03/2020

03743933- 
35

953ديسيم بيوتي( جروب انك - شركة اردنية29/07/201815/03/2020

03743943- 
35

950ديسيم بيوتي( جروب انك - شركة اردنية29/07/201815/03/2020

950ديسيم بيوتي( جروب انك - شركة اردنية29/07/201815/03/2020 -03743953



35

036868735- 
41

952حسين احمد حبيب العسيلي - فرد - مصري الجنسية04/04/201802/03/2020

037761335- 
42

 دايركت نتورك ديلز للدعاية واالعالن - مصر - شركة03/10/201811/03/2020
مساهمة مصرية 

953

037343244- 
45

وليد محمد اسماعيل البهنساوى - سى اى اس ايجيبت( -10/07/201817/03/2020
المكتب( الدولى للتفتيش( والمراقبة  - فرد - مصرى

الجنسية 

951

03788805- 
31

953نوريل ، أس أيه - 22/10/201809/03/2020

03788815- 
31

953نوريل ، أس أيه - 22/10/201809/03/2020

03621817 -9
 -11

 - فرد - مصرى2000دينا طلعت طلعت احمد - ماستر 17/12/201710/03/2020
الجنسية

953

03621827 -9
 -11

شركة دينا طلعت طلعت احمد اسماعيل وشركاها -17/12/201710/03/2020
 - شركة توصية بسيطة2000راديو طلعت 

953


