جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التجديد
تاريخ التجديد
5151/01/10

رقم الطلب
1512020

الفئة
9

تاريخ االيداع
5100/19/52

1512025

00

5100/19/52

1512022

9

5100/19/51

1533015

59

5119/11/59

اسم مالك العالمة
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -ماجد
احمد محمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -ماجد
احمد محمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -ماجد
احمد محمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة
فرو ماجرى بيل  -شركة مساهمة فرنسية

1502230

9

5101/10/00

1033000

5

5111/11/13

ايمران  ،ريزوانا  ،ماريا  ،دانيال وزهرة حسين  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية

5151/01/12

1031352

32

5111/19/03

افايا انك شركه مساهمه

5151/01/12

1003320

32

5110/11/01

1002209

59

5110/19/50

1503220

00

5101/13/31

شركة ايهاب مصطفى عبد العاطى وشركاه  -السنبلة  -شركة
تضامن مصرية
اشرف شحاتة حامد وشريكة العالمية  M Aلالستيراد والتصدير
 شركة توصية بسيطةمستشفى النور للعيون  -مستشفى خاص

5151/01/12

1501110

31

5101/12/00

1521002

9

5101/12/00

1525292

0

5101/01/51

بيفرج ماكتنج يو -اس  -اية  -انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين والية نيويورك
بى يوسى فاوندر ( إم إس سى ) بى إتش دى  -شركة خاصة
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ماليزيا
شركة طنطا موتورز ش  .م  .م  ---شركة مساهمة مصرية

5151/01/12

1520122

39

5101/05/10

احمد محمد فرج السيد  -فردي  -مصري

5151/01/12

1520350

39

5101/05/19

احمد محمد فرج السيد  -فردي  -مصرى الجنسية

5151/01/12

1520352

39

5101/05/19

احمد محمد فرج السيد  -فردي-مصري

5151/01/12

1512132

2

5100/19/50

1512103

03

5100/19/50

1512020

32

5100/19/52

1512020

9

5100/19/51

1512021

00

5100/19/51

1512022

32

5100/19/51

1110319

00

0901/12/00

1190911

31

0992/01/02

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةشركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -ماجد
احمد محمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -ماجد
احمد محمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -ماجد
احمد محمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة
شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -ماجد
احمد محمد وشركاة  -شركة توصية بسيطة
انرجيزر براندز ال ال سي  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبا ً لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
ليلي عبد المنعم محمد كرم (فكاكيس)

5151/01/12

1030121

2

5111/13/52

1035210

01

5111/12/11

باير انتيليكتوال بروبرتى ج م ب هشركة محدودة المسئولية
مؤلفة طبقا لقوانين المانيا
الشركة الخليجية للتصنيع /شركة مساهمة مصرية

5151/01/11

1035205

05

5111/12/10

الشروق للدقيق الفاخر ( صالح سمير صالح وشركاه )  /ش.

5151/01/11

5151/01/10
5151/01/10
5151/01/10
5151/01/10

5151/01/12
5151/01/12
5151/01/12
5151/01/12

5151/01/12
5151/01/12
5151/01/12
5151/01/12
5151/01/12
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11

1033000

2

5111/11/13

توصيه بسيطه
اوباجي كوزميسيوتيكالز ال.ال.سي  -ذات مسئولية محدودة

5151/01/11

1001110

01

5110/15/52

الخليجية المتحدة للتصنيع ش م م شركة مساهمة مصرية

5151/01/11

1001110

01

5110/15/52

الخليجية المتحدة للتصنيع ش م م شركة مساهمة مصرية

5151/01/11

1022299

2

5111/11/50

1022111

31

5111/11/50

1512500

31

5110/12/12

سبينيس آى بى ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة
حسب قوانين جزر الكايمن
سبينيس آى بى ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة
حسب قوانين جزر الكايمن
ليلي عبد المنعم محمد كرم (فكاكيس)

5151/01/11

1535022

32

5119/11/50

1533132

32

5119/10/05

1533139

32

5119/10/05

1500103

-0
00
00

5101/10/02

1502222

-02
32
05
-02
-01
-52
-52
32
00
01

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب الشهير بالفنان (عمرو
دياب)  -فردى  -مصرى الجنسية
عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب  -الشهير بالفنان (عمرو
دياب)  -فردى  -مصرى الجنسية
عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب  -الشهير بالفنان (عمرو
دياب)  -فردى  -مصرى الجنسية
حمزة اخوان للتوريدات-محمود عبد الوهاب احمد حمزة
وشركاه-توصية بسيطة
حمزة اخوان للتوريدات-محمود عبد الوهاب احمد حمزة
وشركاه-توصية بسيطة
عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب  -فرد  -مصرى الجنسية

5101/12/31

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب (عمرو دياب ) ---مصرى
الجنسية  --منشاة فردية

5151/01/11

5101/05/10

1512130

0

5100/19/50

1512130

0

5100/19/50

1512101

01

5100/19/50

1512100

00

5100/19/50

1512105

05

5100/19/50

1022115

50

5111/11/50

1022113

52

5111/11/50

1022110

52

5111/11/50

1022119

33

5111/11/50

1533101

32

5119/10/05

1505991

-02
-32

5101/13/02

ام ان للتجارة الدولية وعموم االستيراد والتصدير  -محمد سعد
محمد الشربيني  -شركة تضامن
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةسبينيس آى بى ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة
حسب قوانين جزر الكايمن
سبينيس آى بى ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة
حسب قوانين جزر الكايمن
سبينيس آى بى ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة
حسب قوانين جزر الكايمن
سبينيس آى بى ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة
حسب قوانين جزر الكايمن
عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب  -الشهير بالفنان (عمرو
دياب)  -فردى  -مصرى الجنسية
عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  -فرد -
مصرى الجنسية

5151/01/11

1500100

1521009

1520110

5101/10/02
5101/12/01

5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11

5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/11
5151/01/10
5151/01/10
5151/01/10
5151/01/10
5151/01/10
5151/01/10

32
00
35

5101/12/50

1500025

01

5101/11/01

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة ذات مسئولية محدودة
تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش.م.م

1521002

-02
-01
-52
-52
32
00
-01
-52
-51
-52
00
02
-01
-52
-51
-52
-32
00
02
-0
-2
-9
-01
00
05
-55
-53
-50
50
59
-31
-35
-33
30
31
-31
-30
-35
-33
30
31
-30
-39
-01
03
00

5101/12/31

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب ) --فرد -
مصرى الجنسية

5151/01/10

5101/19/10

عمرو عبدالباسط عبدالعزيز ( عمرو دياب )  -فرد  -مصرى
الجنسية

5151/01/10

5101/19/10

عمرو عبدالباسط طه عبدالعزيز دياب ( عمرو دياب )  -فرد --
مصرى الجنسية

5151/01/10

5101/19/50

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  -فردى -
مصرى الجنسية

5151/01/10

5101/01/03

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  -اكاديمي
 -فرد  -مصرى الجنسية

5151/01/10

5101/01/09

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  -فرد-
مصرى الجنسية

5151/01/10

5101/01/00

عمرو عبدالباسط عبدالعزيز ديات ( عمرو دياب)  -فرد -
مصرى الجنسية

5151/01/10

5101/01/00

عمرو عبدالباسط عبدالعزيز ديات ( عمرو دياب) فرد -
مصرى الجنسية

5151/01/10

1501500

1521122

1521121

1520500

1520991

1520999

1525121

1525120

5151/01/10
5151/01/10

5151/01/10

1513121

00

5100/10/52

1513120

50

5100/10/52

1510900

9

5100/19/51

1510900

9

5100/19/51

1100502

05

0991/12/00

1031350

05

5111/19/03

شركة مودرن بالست لصناعة البالستيك  -محمد احمد مصطفى
وشريكته  -شركة توصية بسيطة
شركة مودرن بالست لصناعة البالستيك  -محمد احمد مصطفى
وشريكته  -شركة توصية بسيطة
العربية للصناعات المتكاملة ش .م.م  -شركة مساهمة طبقا
للقانون رقم  2لسنة  90والئحته لالستثمار
العربية للصناعات المتكاملة ش .م.م  -شركة مساهمة طبقا
للقانون رقم  2لسنة  90والئحته لالستثمار
هيلتون وورلد وايد هولدنج ال ال بي  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤسسة في المملكة المتحدة
افايا انك شركه مساهمه

5151/01/00

1039522

3

5111/05/52

يونيايفر بى الى سى ش .عامة

5151/01/00

1520232

2

5101/01/10

داو سيليكونز كوربوريشن

5151/01/00

1520239

01

5101/01/10

1523150

1

5101/00/13

1523152

1

5101/00/13

داو سيليكونز كوربوريشن -شركة امريكية تهدف الى الربح فى
ميتشيجان
تيناريس كونيكشينز بى فى  .شركة هولندية ذات مسئولية
محدودة
تيناريس كونيكشنز بى  .فى .

5151/01/00

1512101

01

5100/19/50

1512393

9

5100/19/52

1512390

05

5100/19/52

1512392

03

5100/19/52

1512391

00

5100/19/52

1512390

02

5100/19/52

1512392

09

5100/19/52

1512010

51

5100/19/52

1512015

50

5100/19/52

1512010

30

5100/19/52

1512001

00

5100/19/52

1512000

05

5100/19/52

1512005

00

5100/19/52

1102135

3

0991/05/12

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
شركة ايكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات

5151/01/05

1050301

52

0999/01/13

عزت جورجي عبد المسيح وشركاه ( شركة تضامن )

5151/01/05

1011015

31

5110/10/10

بادنوراتا اليمنتوس ال تى دى ايه

5151/01/05

1535195

05

5119/11/00

1522909

00

5100/10/11

احمد عبد الستار عفيفى ساكنه  -اليوسف لألستيراد  -فرد -
مصرى الجنسية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

5151/01/05

5151/01/10
5151/01/10
5151/01/10
5151/01/00

5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00

5151/01/05

1522919

9

5100/10/11

1522901

00

5100/10/11

1529131

9

5100/10/10

1529101

00

5100/10/10

1529120

9

5100/10/10

1512121

51

5100/19/50

1001300

5

5110/15/00

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  ---شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  ---شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةشركة مالتي ام جروب للصناعات المعدنية والخشبية ش.م.م

1001303

00

5110/15/00

1000211

00

5110/10/01

1000210

00

5110/10/01

شركة مالتى ام جروب للصناعات المعدنية والخشبية شركة
مساهمة مصرية
كاسيوكيسا نكى كابوشيكي كايشا وتتاجرايضا باسم
كاسيوكومبيوتر كوليمتد شركة .يابانية مساهمة
كاسيو كيسانكى كابوشكى كايشا ليمتد

1555995

01

5112/01/53

1555993

32

5112/01/53

1555990

9

5112/01/53

1552190

30

5119/13/13

1500050

32

5101/10/00

1500055

02

5101/10/00

1500053

39

5101/10/00

1500050

05

5101/10/00

1500052

00

5101/10/00

1500051

32

5101/10/00

1500050

52

5101/10/00

1500059

9

5101/10/00

1500031

00

5101/10/00

1520252

31

5101/01/00

1520051

0

5101/05/15

1522009

00

5101/05/52

1522000

9

5100/10/10

1522903

00

5100/10/11

1529132

0

5100/10/10

 EMAn mER P STAEشركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى
ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
 ETuni mER P STAEشركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.
م .م شركة مساهمة مصرية
 EMAn mER P STAEشركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى
ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
شركة اخوان المرشدى للتجارة والتنمية محمود عبد الرحيم
المرشدى وشركاه توصية بسيطة
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى  -ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى  -ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.م.م  -شركة سماهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة بى بى ام لالنتاج الموسيقى ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
عبد القادر المهيدب واوالده  -شركة تضامنية سعودية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
هيوسونج جودسبرينجس  ،انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين كوريا
شركة بينتير بامب جروب  ،انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير  ،الواليات المتحدة االمريكية
إمكو اليكترونيك ساناى فى تيكاريت انونيم شيركيتى  -شركة
مساهمة تركية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية

5151/01/05
5151/01/05
5151/01/05
5151/01/05
5151/01/05
5151/01/05
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03

1529130

00

5100/10/10

1529132

0

5100/10/10

1529100

0

5100/10/10

1529102

9

5100/10/10

1529101

00

5100/10/10

1512135

5

5100/19/50

1512133

3

5100/19/50

1512132

2

5100/19/50

1512100

00

5100/19/50

1512101

01

5100/19/50

1512102

02

5100/19/50

1512109

09

5100/19/50

1512109

09

5100/19/50

1512120

50

5100/19/50

1512122

52

5100/19/50

1512121

51

5100/19/50

1512105

05

5100/19/50

1121150

31

0990/11/01

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة مساهمة
مصرية -ش م م
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق المحدودة

5151/01/00

1031302

32

5111/19/03

افايا انك شركه مساهمه

5151/01/00

1031353

32

5111/19/03

افايا انك شركه مساهمه

5151/01/00

1032020

00

5111/00/52

1032025

01

5111/00/52

1032025

01

5111/00/52

1032023

05

5111/00/52

1001300

51

5110/15/00

1001302

32

5110/15/00

1500039

-3
01
01

5101/10/00
5100/10/11

بلومبيرج فينانس ال بى  ،شركة توصية بسيطة مؤلفة طبقا
لقوانين والية ديالوير
بلومبيرج فينانس ال بى  ،شركة توصية بسيطة مؤلفة طبقا
لقوانين والية ديالوير
بلومبيرج فينانس ال بى  ،شركة توصية بسيطة مؤلفة طبقا
لقوانين والية ديالوير
بلومبيرج فينانس ال بى شركة توصية بسيطة طبقا لقوانين والية
ديالوير
شركه مالتي ام جروب للصناعات المعدنيه والخشبيه شركه
مساهمه مصريه
شركه مالتي ام جروب للصناعات المعدنيه والخشبيه شركه
مساهمه مصريه
اسامه عبد الرحمن محمد حسين دياب وشركائه  --شركة ارادة
 -شركة توصية بسيطةالشركة المصرية السويسرية للمكرونة  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/00

1512120

50

5100/19/50

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

1515002

5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03
5151/01/03

5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00
5151/01/00

1512115

35

5100/19/50

1512110

30

5100/19/50

1103001

00

0910/01/10

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةأ ي ديبونت دي نيمورز اند كومباني شركة متحدة

1035010

9

5111/10/01

1001030

30

5110/15/51

1535122

-02
32
00
-02
-52
-52
-32
32
00
-02
-52
-52
32
00
-02
-01
-52
-52
32
00
-03
-00
-00
-02
09
51
-50
-55
-53
-50
50
59
3

5119/11/00

مايكروسوفت كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين
والية واشنجتون
سليمان احمد سليمان ( المؤسسه المصريه للتجارة ) مؤسسه
فرديه
عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب  --الشهير بالفنان عمرو
دياب  -فرد  -مصرى الجنسية

5101/12/51

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  --مصرى
الجنسية  --منشاة فردية

5151/01/02

5101/12/31

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب ) --فرد -
مصرى الجنسية

5151/01/02

5101/12/31

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب (عمرو دياب)  --فرد -
مصرى الجنسية

5151/01/02

5101/19/50

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  -فردى -
مصرى الجنسية

5151/01/02

5101/19/50

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  -مصرى
الجنسية  --مؤسسة فردية

5151/01/02

5101/01/03

1525210

32

5101/01/30

1525212

30

5101/01/30

1525219

32

5101/01/30

1525201

30

5101/01/30

1525255

32

5101/01/30

بيرسدورف أ ج  -شركة مساهمة مؤسسة وخاضعة لقوانين
المانيا
شركة ارابتك القابضة ش  .م .ع  -شركة منظمة وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
شركة ارابتك القابضة ش  .م .ع  -شركة منظمة وقائمة طبقا
لقوانين االمارات
شركة ارابتك القابضة ش  .م .ع  -شركة منظمة وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
شركة ارابتك القابضة ش  .م .ع  -شركة منظمة وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
شركة اراتيك القابضة  -شركة مساهمة تأسست وفقا لقوانين
االمارات العربية المتحدة

5151/01/02

1521390

1521000

1521021

1520505

1520502

1520921

5151/01/00
5151/01/00
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02

5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02

1525253

30

5101/01/30

1525250

32

5101/01/30

1525252

30

5101/01/30

1510201

1

5100/19/02

شركة ارابتك القابضة  -شركة مساهمة تأسست وفقا لقوانين
االمارات العربية المتحدة
شركة ارابتك القابضة  -شركة مساهمة تأسست وفقا لقوانين
االمارات العربية المتحدة
شركة ارابتك القابضة  -شركة مساهمة تأسست وفقا لقوانين
االمارات العربية المتحدة
الدسوقى طه محمد غراب  -فردى-مصري

5151/01/02

1122221

9

0920/15/00

شركة سلكو بالست للكابالت ش.م.م

5151/01/02

1031350

30

5111/19/03

افايا انك شركه مساهمه

5151/01/02

1039511

35

5111/05/50

1000529

09

5110/13/50

1000592

09

5110/13/50

1000591

09

5110/13/50

1000310

0

5110/13/50

1000315

32

5110/13/50

1000313

09

5110/13/50

شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة)-شركة
مساهمة سعودية مقفلة
شركة اسمنت اسيوط ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية مؤلفة
طبقا ألحكام قانون الشركات رقم  029لسنة . 0900
شركة اسمنت اسيوط ش م م شركة مساهمة مصرية مولفة طبقا
للقانون رقم  029لسنه 20
شركة اسمنت اسيوط ش م م شركة مساهمة مصرية مولفة وفقا
للقانون رقم  029لسنه 20
شركة اسمنت أسيوط ش م م شركة مساهمة مصرية مولفة وفقا
الحكام قانون الشركات
شركة اسمنت أسيوط ش م م شركة مساهمة مصرية مولفة وفقا
الحكام قانون الشركات
شركة اسمنت اسيوط -ش مساهمة

5151/01/02

5151/01/02

1002201

9

5110/19/01

شركة محمد عبد الرحيم التجارية لالستيراد شركة تضامن

5151/01/02

1509222

9

5101/12/05

تشيوان دينجبج  -فرد  -مواطن صينى

5151/01/02

1521000

-02
-01
-52
-52
32
00
01

5101/12/31

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب(عمرو دياب)  --مصرى
الجنسية  --منشاة فردية

5151/01/02

5101/19/12

روتوغرافيا لالستثمار الصناعى  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/02

1520222

9

5101/01/10

1520992

01

5101/01/03

1520000

2

5101/05/12

1529100

0

5100/10/10

1529102

9

5100/10/10

1529102

9

5100/10/10

1529109

00

5100/10/10

1529121

0

5100/10/10

1529125

00

5100/10/10

1510000

31

5100/19/10

هانيويل انترناشيونال انك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب ( عمرو دياب )  -فرد -
مصرى الجنسية
باسف أس إي  -شركة مساهمةالمانية تألفت وفقا لقوانين
جمهورية المانيا االتحادية وطبقا لقوانين االتحاد االوروبى
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  ---شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة ( هنى ويل ) -

5151/01/02

1521202

5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02

5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02

5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02

شركة مساهمة مصرية
الدسوقى طه محمد غراب  -مصنع بورسلينا لالدوات الصحية -
فرد  -مصرى الجنسية
الدسوقى طه محمد غراب -مصنع بورسلينا لالدوات الصحية -
فرد  -مصرى الجنسية
الدسوقى طه محمد غراب  -فردى مصرى الجنسية

5151/01/02

1510200

00

5100/19/02

1510205

00

5100/19/02

1510203

32

5100/19/02

1510200

00

5100/19/02

1512125

55

5100/19/50

1512110

30

5100/19/50

1512111

31

5100/19/50

1512110

30

5100/19/50

1512112

32

5100/19/50

1512119

39

5100/19/50

1512103

03

5100/19/50

1512100

00

5100/19/50

1512102

02

5100/19/50

1120201

2

0921/11/05

الدسوقى طه محمد غراب  -مصنع بورسلينا لالدوات الصحية -
فردى  -مصرى الجنسية
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةمكلوجل ان جورملى كينج كمبانى -شركه مساهمه

5151/01/09

1102131

3

0991/05/12

شركة ابكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات ش .م.م.

5151/01/09

1102203

2

0991/05/51

شركة صناعات الشرهان للصناعة

5151/01/09

1030152

59

5111/01/10

شركة اجواء للصناعات الغذائية  --مصر

5151/01/09

1030131

50

5111/01/12

شركه الدلتا الصناعيه ايديال -شركة مساهمة مصرية

5151/01/09

1003212

05

5110/11/09

مركز ساريدار الطبى للمعامل ش م م شركة مساهمة مصرية

5151/01/09

1532000

52

5119/19/19

1532002

00

5119/19/19

1532022

9

5119/19/19

1539191

32

5119/05/03

1503002

01

5101/13/59

ذى كرتون نتورك إنك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية ديالوير
ذى كرتون نتورك إنك  --شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية ديالوير
ذى كرتون نتورك إنك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية ديالوير
مهندس  /محمد عبد اللطيف جميل  -مؤسسة باب رزق جميل -
مؤسسة اهلية
ايوان لالستثمار والتنمية  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/09

1525202

3

5101/00/10

1522201

9

5100/10/12

1522205

0

5100/10/12

1522220

0

5100/10/12

1522229

00

5100/10/12

دابيور انديا ليمتد  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
الهند
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة

5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02
5151/01/02

5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09

مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةانرجيزر براندز ال ال سي  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبا ً لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
أبوت البوراتوريز

5151/01/51

1122122

30

0921/01/00

فيليب موريس برودكتس س ا

5151/01/51

1100200

0

0991/12/10

نوفا كيميكالز ( انترناشيونال سي دي )  -شركه مساهمه

5151/01/51

1000022

35

0992/10/09

1030203

59

5111/10/52

شركة مسافي للمياة المعدنية المحدودة المسئولية-شركة اماراتيه
ذات مسئولية محدودة
شركة اجواء للصناعات الغذائية  -مصر

5151/01/51
5151/01/51

1030302

01

5111/01/02

شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)

5151/01/51

1505011

1

5101/13/10

1503020

30

5101/13/59

سعيد محمد رؤف عبد الرؤف أبو العنين السالب  -فرد -
مصرى الجنسية
ايوان لالستثمار والتنمية  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/51
5151/01/51

1502111

31

5101/10/50

حورس للحبوب ومنتجاتها ش م م  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/51

1521020

31

5101/19/02

1525052

2

5101/01/50

1525205

31

5101/01/51

1525203

03

5101/01/51

1522290

9

5100/10/12

1522905

9

5100/10/11

1515102

31

5100/11/51

1515109

31

5100/11/51

1510292

3

5100/19/09

1512122

52

5100/19/50

1512100

00

5100/19/50

1110119

2

0901/01/01

الشركةالمصريةالفرنسية للتجارة والمطاحن  -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
نوفو نور ديسك هيلث كير اج  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين سويسرا
ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين والية ميريالند
ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين والية ميريالند
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
سامى مصطفى المرسى الحبال -الحبال للحلويات -فرد -
مصرى الجنسية
سامى مصطفى المرسى الحبال  -الحبال للحلويات  -فردى -
مصرى الجنسية
المصرية العالمية للتجارة ( مان تريد) -شركة ذات مسئولية
محدودة
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةنيوكوشركة باالسهم بسيطة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا

5151/01/51

1132000

05

0911/05/00

1132000

05

0911/05/00

هيلتون وورلد وايد هولدنج ال ال بي  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤسسة في المملكة المتحدة
هيلتون وورلد وايد هولدنج ال ال بي  -شركة ذات مسئولية

1522901

00

5100/10/11

1522995

0

5100/10/11

1522993

9

5100/10/11

1529130

00

5100/10/10

1512113

33

5100/19/50

1110312

9

0901/12/00

1132019

2

0910/11/50

5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/09
5151/01/51

5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50

محدودة مؤسسة في المملكة المتحدة
هيلتون وورلد وايد هولدنج ال ال بي  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤسسة في المملكة المتحدة
ماريوت ورلد وايد كوربوريشن

5151/01/50

1032303

03

5111/00/02

ماريوت ورلد وايد كوربوريشن

5151/01/50

1519290

0

5110/05/13

لويال  -اتش كيو انديستريال كورب

5151/01/50

1539015

31

5119/05/50

1539013

30

5119/05/50

1539012

00

5119/05/50

1502023

2

5101/10/00

شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة  -ذ م م  -شركة ذات
مسؤولية محدودة
شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة  -ذ م م  -شركة ذات
مسؤولية محدودة
شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة  -ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة
مونديفارما أيه جى  -شركة سويسرية مساهمة

5151/01/50

1525203

3

5101/00/10

1522200

00

5100/10/12

1522290

9

5100/10/12

1522292

00

5100/10/12

1522915

0

5100/10/12

1522913

9

5100/10/12

1522910

00

5100/10/12

1522900

0

5100/10/11

1522902

9

5100/10/11

1522900

0

5100/10/11

1512130

0

5100/19/50

1512120

50

5100/19/50

1512399

51

5100/19/52

1512011

50

5100/19/52

1512013

59

5100/19/52

1512012

35

5100/19/52

1512011

33

5100/19/52

1512010

30

5100/19/52

1512012

30

5100/19/52

1512019

32

5100/19/52

1512003

02

5100/19/52

دابيور انديا ليمتد  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
الهند
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةالهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الذهبية  -مصر لالدوات المنزلية  -شركة

1122005

05

0921/00/13

1032303

03

5111/00/02

5151/01/50

5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50

1005010

3

5110/12/12

مساهمة مصرية
ميسوبرايفت ليمتد  /شركة محدودة خاصة

5151/01/55

1523159

3

5101/00/13

مار يكو ليمتد  -شركة هندية محدودة

5151/01/55

1512102

02

5100/19/50

1033121

31

5111/11/01

الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةنادر حافظ سليم ميخائيل الكرمه لتصنيع العسل

5151/01/55
5151/01/52

1033122

31

5111/11/01

نادر حافظ سليم ميخائيل الكرمة لتصنيع العسل

5151/01/52

1503000

03

5101/13/59

1521019

00

5100/10/02

محمد ماهر محمد علي وشركاه  -إيوان لإلستثمار والتنمية -
شركة تضامن
مصنع النيل للبالستيك  -احمد عصمت عبد الظاهر محمد  -فرد

5151/01/52

1521520

59

5100/10/53

1522920

9

5100/10/11

1522922

00

5100/10/11

1512112

32

5100/19/50

1100223

9

0919/10/09

االسماعيلية لالستثمار الزراعى والصناعى ( فرات )
عطيتواحمد ابوعراقي وشريكيه  -شركة تضامن
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
الهالل والنجمة الفضية مصر ( سالم أمين سالم هالل وشركاة )
 شركة توصية بسيطةهونيويل انترناشيونال  ,انك

5151/01/51

1122111

52

0921/19/02

كالفن كالين تريد مارك ترست  -شركة مساهمة

5151/01/51

1100251

52

0991/12/15

1050909

3

0999/01/51

مارين ستوك ليمتد شركة محدودة المسئوليه قائمة ومؤلفة طبقا
لقوانين انجلترا
كولجيت بالموليف كومبانى  /ش.م امريكيه

5151/01/51
5151/01/51

1035051

9

5111/10/51

فوجتسو سيرفسز ليمتد

5151/01/51

1035051

9

5111/10/51

فوجتسو سيرفسز ليمتد

5151/01/51

1031355

9

5111/19/03

افايا انك شركه مساهمه

5151/01/51

1039115

9

5110/00/00

الكترونيك ارتس انك  -شركه مساهمه .

5151/01/51

1039113

9

5110/10/00

الكترونيك ارتس انك  -شركه مساهمه

5151/01/51

1000029

01

5110/13/09

1513005

52

5110/11/52

أن بى ايه بروبرتيز انك شركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقا
لقوانين والية ديالوير االمريكية
شركة الفجر لتصنيع المالبس  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/51
5151/01/51

1531155

1

5119/10/52

ستيمكور هولدينغز  5ليمتد

5151/01/51

1502111

30

5101/10/52

1502920

02

5101/10/09

1502921

51

5101/10/09

1502921

51

5101/10/09

شركة المنصور الدولية للتوزيع  -ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  2لسنة  90والقانون رقم 92
لسنة 95
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  2لسنة  90والقانون رقم 92
لسنة 95
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  2لسنة  90والقانون رقم 92
لسنة 95

5151/01/51

5151/01/52
5151/01/52
5151/01/52
5151/01/52
5151/01/52

5151/01/51

5151/01/51

5151/01/51

5151/01/51

1502922

55

5101/10/09

1520250

31

5101/01/00

1525200

3

5101/00/10

1525200

3

5101/00/10

1520291

55

5100/15/52

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية وفقا الحكام القانون رقم  2لسنة  90والقانون رقم 92
لسنة 95
عبد القادر المهيدب واوالده  -شركة تضامنية سعودية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
دابيور انديا ليمتد  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
الهند
دابر انديا ليمتد  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
الهند
ذى جالد بروداكتس كومبانى  -شركة مساهمة امريكية

1522500

0

5100/13/00

1522502

3

5100/13/00

1513129

00

5100/10/51

1510211

2

5100/19/02

1030251

01

5111/00/12

1000029

52

5110/13/09

الشركة العالمية للكيماويات ( عصامكو) عصام الدين ابوالقاسم
عزب وشركاه  -شركة توصية بسيطة
الشركة العالمية للكيماويات ( عصامكو) عصام الدين ابوالقاسم
عزب وشركاه  -شركة توصية بسيطة
مصنع جولدن بايب لصناعة المواسير البالستيك  -شركة
تضامن
عادل بشرى عبيد وشركاه  -فارما باك للصناعات الصيدليه -
شركة تضامن
اس ايه اس انستيتيوت انك  -شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وفقا
لقوانين والية نورث كارولينا
كولمبيا سبور تسوير كومبانى

1013233

05

5113/05/02

1552102

31

5119/13/13

ديستربييورا شوبيينج اس ار ال  -شركة محدودة المسئولية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين األرجنتين
ويليام ريجلي جونيور كومباني

5151/01/50

1552101

31

5119/13/13

ويليام ريجلي جونيور كومباني

5151/01/50

1523120

03

5101/00/10

سلمى سعيد خشاب وسحر سعيد خشاب  -مواطنتان مصريتان

5151/01/50

1522202

2

5100/10/11

1522201

01

5100/10/11

1522912

0

5100/10/11

1522922

00

5100/10/11

1529139

9

5100/10/10

1529103

00

5100/10/10

1515011

59

5100/10/12

1102099

59

0991/05/09

يانج بى إنداستريال كو ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
تايوانية
يانج بى إنداستريال كو ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
تايوانية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  --شركة
مساهمة مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م  ---شركة
مساهمة مصرية
جروبوبيمبواس .ايه .بي.دي.اي .سي .في  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المكسيك
تيسون فودز _ انك .ش متحدة

5151/01/50

5151/01/52

1109201

32

0990/12/02

مالتى ام جروب الصناعات المعدنية والخشبية ش.م.م

5151/01/52

1109200

50

0990/12/02

مالتى ام جروب للصناعات المعدنية والخشبية

5151/01/52

1001312

52

0992/10/02

1030259

00

5111/00/12

1030231

05

5111/00/12

شركة والي لصناعة المالبس الجاهزة  -نادر عبد الحليم والي
وشركاه شركة توصية بسيطة
اس ايه اس انستيتيوت انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين
والية نورث كارولينا
اس ايه اس انستيتيوت انك  -شركة مساهمة امريكية

5151/01/52

5151/01/52

1030230

32

5111/00/12

اس ايه اس انستيتيوت انك  -شركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقا

5151/01/52

5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/51
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50

5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50
5151/01/50

5151/01/52

1005952

32

5110/12/52

لقوانين نورث كارولينا
شركه اسمنت اسيوط /ش.م.م شركة مساهمة مصرية

5151/01/52

1502199

52

5112/11/55

ليجو جوريس أ/س

5151/01/52

1505990

-0
-1
55
01
-0
-1
55
01
31

5101/13/02

شركة الشرقيون للبتروكيماويات  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/52

5101/13/02

شركة الشرقيون للبتروكيماويات  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/52

5101/10/50

حورس للحبوب ومنتجاتها ش م م  --شركة مساهمة مصرية

5151/01/52

1521090

52

5101/19/02

1521253

2

5101/19/01

عزيز امين تادرس فرج  -هوت هييلز  -فردى  -مصرى
الجنسية
النيل للمعامل والمختبرات الطبية  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/52
5151/01/52

1521252

2

5101/19/01

النيل للمعامل والمختبرات الطبية  -شركة مساهمة مصرية

5151/01/52

1522219

0

5100/10/12

1522209

9

5100/10/12

1522225

9

5100/10/12

1522900

0

5100/10/11

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  .م .م  -شركة
مساهمة مصرية

5151/01/52

1505999

1502110

5151/01/52
5151/01/52
5151/01/52

