جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
8433430

الفئة
1

تاريخ االيداع
7812/84/72

تاريخ التسجيل
7878/18/11

اسم مالك العالمة
ينج بايو انتبرايز كو  ,ال تي دي  -شركة ذات مسؤلية
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان

عدد النشر عن القبول
313

8424240

1

7810/82/11

7878/18/78

ميريسنت كمبانى  7اس ايه ار ال شركة محدودة
المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

333

8408300

1

7810/11/13

7878/18/17

شركة احمد نبيل فهيم مرسى وشريكتة  -شركه بني
سويف لتدوير وتصنيع المخلفات الزراعيه والعطريه -
شركة تضامن

318

8401321

1

7810/11/72

7878/18/78

ياسر فتحى مصطفى سعودى  -المكتب الفنى لالستيراد
تكنو كيموكس  -فرد مصرى الجنسية

318

8407221

1

7810/17/10

7878/18/11

شركة اشو للتقنيات ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

311

8404438

1

7810/17/71

7878/18/11

ديلتاتشيم جى ام بى اتش  -شركة ذات مسئولية محدودة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

313

8403111

1

7813/81/78

7878/18/17

يو بى ال كوربوريشن ليمتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وفقا لقوانين موريشيوس

310

8401818

1

7813/87/17

7878/18/71

الماندينى كوربوريشن اس ايه  -شركة مساهمة

310

8402122

1

7813/84/11

7878/18/71

الماندينى كوربوريشن أس أيه  -شركة مساهمة

310

8437222

1

7813/81/87

7878/18/78

اينر مانغوليا شوانغتشين اينفير ونمينت فريندلى ماتريال
كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة

313

8434113

1

7813/81/78

7878/18/17

الدولية لالعالف واالنتاج الحواني ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

313

8434274

1

7813/81/74

7878/18/10

الجوهري جروب  -محمد كمال مصطفى الجوهري و
شركاه  -شركة توصية بسيطة

313

8431337

1

7813/80/81

7878/18/14

يو بي ال كوربوريشن ليمتد  -شركة ذات مسئوليه
محدوده مؤلفة وفقا لقوانين موريشيوس

313

8437381

7

7811/11/14

7878/18/13

المجموعة الدولية للدهانات الحديثة  -ميدو  -شركة
مساهمة مصرية

318

8418021

7

7812/83/72

7878/18/13

المجموعة الدولية للدهانات الحديثة " -ميدو " ش م م -
شركة مساهمة مصرية

318

8401318

7

7810/17/81

7878/18/17

منشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات -
عماد يعقوب عوض هللا  -فرد مصرى الجنسية

318

8432313

7

7813/83/84

7878/18/71

عبد هللا علي سالم حسن  -مؤسسة االهرام للبويات -
مؤسسة فردية

318

8727703

4

7817/84/13

7878/18/14

آر أند آر أباريل كمبنى ال ال سى  -شركة امريكية
مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير

318

8721142

4

7817/81/10

7878/18/78

يونيليفر بي ال سي  -شركة عامة محدودة المسئولية

332

8481111

4

7813/83/87

7878/18/71

فور ام لصناعة مستحضرات التجميل والمنظفات
 - M RU Fمحسن ابراهيم عبد الحميد قاسم  -مؤسسة
فردية

313

8480124

4

7813/18/71

7878/18/11

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة
العربية السعودية

330

8413273

4

7811/81/13

7878/18/82

الوفاء لصناعه مستحضرات التجميل لصاحبها هانى
صبحى أبو بكر  -فرد  -مصرى الجنسية

311

8447713

4

7811/84/11

7878/18/11

تامررجب و شركاه

371

8437812

4

7811/18/78

7878/18/13

شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية ش م م -
شركة مساهمة مصرية

313

8437171

4

7811/11/87

7878/18/14

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

312

8437170

4

7811/11/87

7878/18/13

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

312

8432212

4

7812/87/74

7878/18/13

تامررجب و شركاه

343

8413117

4

7812/18/71

7878/18/11

كامل ابراهيم امين فراج  -النيل و الفرات لتجارة ادوات
التجميل  -فردى  -مصرى الجنسية

318

8411483

4

7810/87/80

7878/18/72

شركة يونايتد مصر لالستثمارات التجارية والصناعية
 - tpyue etinuشركة مساهمة

318

8423074

4

7810/11/83

7878/18/82

باربارا لوزيا فيانا اروجو

313

8423317

4

7810/11/81

7878/18/71

شركة فيتيال ش م م -شركه ذات مسئوليه محدودة
تاسست وقائمه طبقا لقوانين تونس

310

8407831

4

7810/17/83

7878/18/78

نجالء عبد الحميد محمد البسيونى -صن شاين ديرى
ميدل ايست-فردى مصري الجنسيه

318

8407832

4

7810/17/83

7878/18/78

نجالء عبد الحميد محمد البسيونى -صن شاين ديرى
ميدل ايست-فردى  -مصرى الجنسية

318

8407810

4

7810/17/83

7878/18/78

عمرو محمد نجيب محمد ابو العال  -فردى  -مصري
الجنسيه

312

8403411

4

7813/81/11

7878/18/82

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

310

8403413

4

7813/81/11

7878/18/82

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

310

8401118

4

7813/81/73

7878/18/14

رامى جمال شاؤول روفائيل  -ابيلتى للتوريدات  -فرد
مصري الجنسيه

318

8401341

4

7813/87/13

7878/18/13

ماجد مالك زكى صالح وشريكة  -بيوهيلث  -شركة
توصية بسيطة

318

8402888

4

7813/87/72

7878/18/72

مخابر فينوس صابيكو  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة طبقا لقوانين دولة الجزائر

318

8402207

4

7813/84/11

7878/18/72

يونيليفر بي ال سى  -شركة عامة محدودة المسئولية

318

8402018

4

7813/84/17

7878/18/17

اياد محمود يو دودين  -فرد  -كندى الجنسية

318

8402017

4

7813/84/17

7878/18/17

اياد محمود يو دودين  -فرد  -كندى الجنسية

318

8400718

4

7813/84/10

7878/18/11

شركة الجمعية التعاونية للبترول  -التعاون للبترول -
شركة مساهمة مصرية

318

8438110

4

7813/83/77

7878/18/83

محروس محمود على بشير داود  -فردى

313

8431171

4

7813/81/14

7878/18/11

تامر رجب و شركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
التجارية و التصدير  -شركة توصية بسيطه

310

8434182

4

7813/81/17

7878/18/13

موسى لمتيد  -شركة ذات مسئوليه محدودة  -هونج كونج

313

8433123

4

7813/82/84

7878/18/10

شركة حبيبكو التجارية  -رفعت عوض حبيب وشركاة -
شركة توصية بسيطة

318

8433121

4

7813/82/84

7878/18/10

شركة حبيبكو التجارية -رفعت عوض حبيب وشركاه -
شركة توصية بسيطة

318

8433381

4

7813/82/80

7878/18/11

المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية ش.م.م -
شركه مساهمة مصريه

318

8431701

3

7811/18/83

7878/18/81

بتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة تالفت فى
ماليزيا

310

8407843

3

7810/17/81

7878/18/13

شريف يسرى ابراهيم ابو عميرة  -فرد مصرى الجنسية

318

8404143

3

7810/17/41

7878/18/82

اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة امريكيه
نظمت وقائمة بموجب قوانين والية نيوجيرسي -
الواليات المتحدة

310

8400710

3

7813/84/10

7878/18/11

شركة الجمعية التعاونية للبترول -التعاون للبترول -
شركة مساهمة مصرية

318

8434271

3

7813/81/74

7878/18/10

الجوهري جروب  -محمد كمال مصطفى الجوهري و
شركاه  -شركة توصية بسيطة

313

8734311

1

7814/18/84

7878/18/14

سانوفي شركة مساهمة مولفة وقائمة طبقا لقوانين دوله
فرنسا

311

8482033

1

7813/83/48

7878/18/13

شركة امون لالدوية  -شركه مساهمه مصريه

313

8482011

1

7813/83/48

7878/18/13

شركة امون لالدوية  -شركه مساهمه مصريه

313

8480124

1

7813/18/83

7878/18/71

محمد صبحى عبد الحميد وصابر فوزى اسماعيل -

313

ريفليكس للصناعات الورقية  -شركة تضامن

8443811

1

7811/83/13

7878/18/82

كومياي كيميكال اندستري كومباني  .ليمتد  -شركة
مساهمة تألفت بموجب قوانين اليابان

310

8443811

1

7811/83/13

7878/18/82

كومياي كيميكال انداستري كو  ،.ليمتد  -شركة مساهمة
تألفت بموجب قوانين الياابان

310

8437731

1

7811/18/72

7878/18/81

هوسبيرا  ،انك  -شركه متحدة امريكيه تالفت بموجب
قوانين ديالوير

310

8418723

1

7812/83/17

7878/18/10

صن فارما جلوبال اف زد اى  -شركة مساهمة

340

8414108

1

7812/82/81

7878/18/13

رونتك لمستحضرات التجميل والكيماويات ش.م.م -
شركه مساهمه مصريه

318

8411481

1

7810/87/80

7878/18/72

شركة يونايتد مصر لالستثمارات التجارية والصناعية
 - tpyue etinuشركة مساهمة

318

8413083

1

7810/83/77

7878/18/78

الشركة العربية للكيماويات والعطور واالدوية  -شركة
ذات مسئولية محدودة

318

8427010

1

7810/82/87

7878/18/11

سينجنتا ليمتد  -ش محدودة المسئوليه  -بريطانيا

333

8408823

1

7810/11/81

7878/18/13

شركة امون لألدوية  -شركة مساهمة مصرية

313

8407371

1

7810/17/78

7878/18/82

شركه آمون لالدويه  -شركه مساهمه مصريه

311

8407311

1

7810/17/78

7878/18/81

فايزر انك  -شركه متحده تالفت بموجب قوانين واليه
ديالوير

310

8407312

1

7810/17/78

7878/18/14

فايزر انك  -شركه متحده تالفت بموجب قوانين واليه
ديالوير

310

8404803

1

7810/17/74

7878/18/82

اميونوفانت ساينسز جى ام بى اتش

310

8404303

1

7810/17/48

7878/18/13

شركة امون لالدوية  -شركة مساهمة مصرية

311

8403311

1

7813/81/11

7878/18/70

أتكو فارما للصناعات الدوائية ش.م.م  -شركة مساهمة

318

مصرية

8403213

1

7813/81/74

7878/18/11

مدار جروب مصر للكيماويات  -شركة مساهمة مصرية

318

8403233

1

7813/81/74

7878/18/13

شركة امون لالدوية  -شركة مساهمة مصرية

312

8403074

1

7813/81/74

7878/18/82

سانوفي باستور انك  -شركة امريكية متحدة

310

8403073

1

7813/81/74

7878/18/82

سانوفي باستور انك  -شركة امريكية متحدة

310

8401811

1

7813/87/17

7878/18/71

الماندينى كوربوريشن اس ايه  -شركة مساهمة

310

8402120

1

7813/84/11

7878/18/71

الماندينى كوربوريشن أس أيه  -شركة مساهمة

310

8402011

1

7813/84/17

7878/18/17

اياد محمود يو دودين  -فرد  -كندى الجنسية

318

8402014

1

7813/84/17

7878/18/17

اياد محمود يو دودين  -فرد  -كندى الجنسية

318

8403171

1

7813/83/82

7878/18/13

مدار جروب مصر للكيماويات ش.م.م  -شركة مساهمه
مصرية

313

8403170

1

7813/83/82

7878/18/11

مدار جروب مصر للكيماويات  -شركة مساهمه
مصرية

313

8431111

1

7813/81/17

7878/18/17

شركة جونسون اند جونسون  -ش امريكية مؤسسة وفق
لقوانين واليه نيوجيرسى

318

8437331

1

7813/81/18

7878/18/17

سعيد يوسف كامل وشريكته  -جيم لالستيراد والتصدير
والتوكيالت التجارية  -شركة تضامن

313

8437332

1

7813/81/18

7878/18/17

سعيد يوسف كامل وشريكته  -جيم لالستيراد والتصدير
والتوكيالت التجاريه  -شركة تضامن

313

8434180

1

7813/81/17

7878/18/13

موسى لمتيد  -شركة ذات مسئوليه محدودة  -هونج كونج

313

8434118

1

7813/81/78

7878/18/17

الدولية لالعالف واالنتاج الحواني ش.م.م  -شركة

313

مساهمة مصرية

8431334

1

7813/80/81

7878/18/14

يو بي ال كوربوريشن ليمتد  -شركة ذات مسئوليه
محدوده مؤلفة وفقا لقوانين موريشيوس

313

8431100

1

7813/80/81

7878/18/17

كمينوفا ايه  /اس

318

8714872

1

7818/11/84

7878/18/11

تيناريس كونيكشينز بى فى  .شركة هولندية ذات
مسئولية محدودة

021

8417323

1

7812/17/70

7878/18/82

عالء صابر كامل محمود  -فردى  -مصري الجنسية

331

8417308

1

7812/17/70

7878/18/81

عالء صابر كامل محمود  -فرد مصرى الجنسية

337

8410812

1

7810/84/71

7878/18/17

تايوان جريست وود اندستريال كو ال تي دي (
جمهورية الصين الشعبية )

318

8407811

1

7810/17/83

7878/18/11

عصام قناوى لتشغيل المعادن -فردى  -مصري
الجنسيه

318

8404213

1

7813/81/87

7878/18/17

ياسر سمير على على على السنيتى  -المصطفى
لالستيراد والتصدير  -فرد مصري الجنسيه

318

8400718

1

7813/84/10

7878/18/17

ياسر سمير على على على السنيتى  -المصطفى
لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

318

8438273

1

7813/83/77

7878/18/11

جويل دار للتجاره  -شركه مساهمه مصريه

318

8431327

1

7813/80/71

7878/18/17

جويل دار للتجاره -شركه مساهمه مصريه

318

8717837

2

7818/18/12

7811/84/81

وليد عبدالحليم السيد  -االهلية للتجارة ايالينس  -فرد
مصرى الجنسية

387

8713178

2

7818/17/87

7878/18/14

هيوسونج جودسبرينجس  ،انك  -شركة متحدة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين كوريا

011

8447130

2

7811/84/77

7878/18/13

وائل صالح الدين زكى عبد المعتمد المستقبل لالستيراد
والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

318

8411131

2

7812/81/82

7878/18/17

فيكل سيرفس جروب إل إل سي  -شركة امريكية

318

8411133

2

7812/81/82

7878/18/17

فيكل سيرفس جروب  ،إل إل سي  -شركة امريكية

318

8424223

2

7810/82/12

7878/18/82

عصام معوض موسى السيد  -مؤسسة الحرية لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -فرد  -مصرى
الجنسية

311

8420341

2

7810/18/77

7878/18/71

مورجان ادفانسد ماتيريالز بى ال سى  -شركة محدودة
المسئولية

311

8423371

2

7810/18/73

7878/18/71

ماسا تريدنج م م ح منطقة حرة  -تاسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة

311

8408813

2

7810/11/81

7878/18/17

ال جى اليكترونيكس انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية كوريا

318

8407134

2

7810/17/12

7878/18/14

نينغبو بيو ورث تيكستايل ماشينرى كو  ،.ال تى دى- .
شركة ذات مسئولية محدودة

313

8401228

2

7813/87/73

7878/18/71

انسيلمو امبيانتى اس .ار .ال  -شركة ايطالية

313

8401203

2

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8401232

2

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8400712

2

7813/84/10

7878/18/11

عماد الدين بسيونى بسيونى زلوع وشركاة  -المصريه
االفريقية للصناعات الهندسيه  -شركة توصية بسيطة

318

8403184

2

7813/83/82

7878/18/17

شركة عكل للتجاره والصناعه  -شركة مساهمه

318

8438130

2

7813/83/77

7878/18/14

تويوتا جيدوشا كابوشيكى كايشا (تتاجر أيضا باسم:
تويوتا موتور كوربوريشن  -شركة محدودة مؤسسة
وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة

318

8438118

2

7813/83/77

7878/18/14

تويوتا جيدوشا كابوشيكى كايشا (تتاجر أيضا باسم:
تويوتا موتور كوربوريشن)  -شركة محدودة مؤسسة
وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة

318

8434102

2

7813/81/74

7878/18/17

ال  .جى اليكترونيكس انك  -شركه مساهمه مؤلفه
لقوانين جمهوريه كوريا

318

8434138

2

7813/81/74

7878/18/17

ال  .جى اليكترونيكس انك  -شركه مساهمه مؤلفه طبقا
لقوانين جمهوريه كوريا

318

8434272

2

7813/81/74

7878/18/10

الجوهري جروب  -محمد كمال مصطفى الجوهري و
شركاه  -شركة توصية بسيطة

313

8430131

0

7812/84/13

7878/18/82

لورد للتجارة والصناعة ش .م .م  -شركة مساهمة
مصرية

313

8430131

0

7812/84/13

7878/18/83

لورد للتجارة والصناعة ش .م .م  -شركة مساهمة
مصرية

313

8403188

0

7813/81/78

7878/18/71

باناسونيك كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين اليابان

313

8401714

0

7813/81/48

7878/18/82

لورد للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة مصرية

313

8403841

0

7813/84/70

7878/18/82

لورد للتجاره و الصناعة ش م م  -شركة مساهمه
مصرية

313

8433840

0

7813/82/81

7878/18/14

لف يانغفن  -فرد  -الصين

313

8431182

0

7813/82/10

7878/18/17

ييوو فابا اليكتريك كو  -ال تي دي  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

313

8118120

3

7884/81/80

7878/18/83

نظارات منسى ( ماجد منسى وشريكته )  --شركة
تضامن

017

8747407

3

7883/81/11

7878/18/14

شركة صناعات البالستيك والكهرباء المصرية  -شركة
مساهمة

318

8431034

3

7812/81/17

7878/18/14

امازون تكنولوجيز  ،انك

318

8418141

3

7812/83/78

7878/18/81

إسبريت انترناشيونال  -شركة امريكية

310

8414173

3

7812/82/81

7878/18/17

كريمسون انترناشونال اسيتس ال ال سى  -شركة
امريكية محدودة المسئوليه مؤسسة وفق قوانين والية
ديالور

318

8414313

3

7810/81/12

7878/18/13

أمازون تكنولوجىز  ،انك .

318

8410811

3

7810/84/71

7878/18/17

سيكو هولدنجز كابوشيكي كايشا (وتتاجر باسم هولدنجز
كوربوريشن)

318

8421011

3

7810/80/73

7878/18/14

جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى
وفا  -فرد  -مصرى الجنسية

314

8421014

3

7810/80/73

7878/18/14

جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى
وفا  -فرد  -مصرى الجنسية

314

8421013

3

7810/80/73

7878/18/14

جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى
وفا  -فرد  -مصرى الجنسية

314

8420121

3

7810/18/11

7878/18/72

اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئوليه مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

318

8420437

3

7810/18/11

7878/18/78

جيرمين جورج مدحت لبيب  -هاى ستار  -فرد -
مصرى الجنسية

313

8423311

3

7810/11/83

7878/18/71

نون أيه دى هولدينغز ليميتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحده

310

8401781

3

7810/11/71

7878/18/81

شركة بريليانت للتكنولوجيا واالستيراد والتصدير -
لصاحبها ياسر محمود عطيه الزاملي  -فرد مصري
الجنسيه

311

8407874

3

7810/17/81

7878/18/17

اشتل (ش ذ م م )  -شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة

318

8407873

3

7810/17/81

7878/18/17

اشتل (ش ذ م م )  -شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة

318

8407123

3

7810/17/11

7878/18/71

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك  -شركة مساهمة
كويتية

311

8404741

3

7810/17/71

7878/18/11

جوول البس ,إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمه طبقا
لقوانين واليه ديالوير

313

8403783

3

7813/81/13

7878/18/82

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

312

8403117

3

7813/81/78

7878/18/17

زد  -كوم  ،انك

318

8401328

3

7813/87/17

7878/18/11

نيو تك سوفت وير ان تى اس pet uefo hcut we
 - STNشركه ذات مسئوليه محدوده

318

8401238

3

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8401230

3

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8401374

3

7813/87/71

7878/18/13

احمد بهجت  -جولدن لالستيراد والتصدير  -فرد
مصري الجنسيه

318

8401373

3

7813/87/71

7878/18/13

احمد محمد حسين بهجت  -مؤسسة جولدن لالستيراد و
التصدير  -فرد مصري الجنسيه

318

8400142

3

7813/84/71

7878/18/78

جيانغسو لينيانغ اينرجى كو  -ال تى دى  -شركة ذات
مسئولية محدودة

313

8400231

3

7813/84/71

7878/18/14

محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم وشركاه  -العربى
لالضاءة الحديثة -توصيه بسيطه

318

8403088

3

7813/83/83

7878/18/11

انرجايزر براندز ال ال سي – شركة ذات مسئوليه
محدودة مؤلفه طبقا لقوانين واليه ديالوير

318

8438113

3

7813/83/10

7878/18/17

فيفو موبيل كومينيكاشن كو  ،.ال تى دى  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

313

8431343

3

7813/81/80

7878/18/17

سيام انتر لوك تيك كو  -ال تي دي  -شركة ذات مسؤلية
محدوده تايالند

313

8434741

3

7813/81/11

7878/18/14

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

313

8434100

3

7813/81/74

7878/18/17

ال  .جى اليكترونيكس انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية كوريا

318

8431017

3

7813/82/41

7878/18/17

غو انزهو بايغويوان نتورك تكنولوجي كو  ،,ال تي دي

318

8431343

3

7813/80/81

7878/18/14

ديشا كوربوراشين(ش.م.ح) ذات مسئوليه محدوده

313

8430331

3

7813/83/48

7878/18/17

جونسون اند جونسون  -شركة امريكية مؤسسة وفق
قوانين واليه نيوجيرسى

318

8481112

18

7813/83/87

7878/18/71

هوسبيتل & هومكير إمبورت أند إكسبورت كو  -ليمتد
نانجينغ  -شركة صينية ذات مسئولية محدودة قائمة
بموجب قوانين جمهورية الصين

318

8480121

18

7813/18/71

7878/18/11

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة
العربية السعودية

331

8408310

18

7810/11/71

7878/18/71

نوفارتيس أ .ج  -شركة مساهمه سويسريه

311

8401111

18

7810/17/87

7878/18/11

نوفارتيس أ ج  -شركة مساهمة سويسرية

313

8403113

18

7813/84/41

7878/18/17

يركان بالستيك في كيرتاسية سانايى اتش في ديش
تيجاريت ليمتد شيركيتي

318

8711133

11

7818/17/70

7878/18/14

شركة بينتير بامب جروب  ،انك  -شركة متحدة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  ،الواليات المتحدة
االمريكية

007

8480171

11

7813/18/78

7878/18/17

شركة السريد للتجارة المحدودة  -ش سعودية

311

8413201

11

7811/81/11

7878/18/72

شركة ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهروميكانيكا ش
م م -ش مساهمة

318

8430113

11

7812/84/81

7878/18/13

عماد الدين بسيونى بسيونى وشركاه  -المصرية
االفريقية للصناعات الهندسية  -شركة توصية بسيطة

318

8411707

11

7812/80/14

7878/18/11

أحمد حسن عبد الاله سلطان  -شركة توصية بسيطة

318

8414387

11

7810/81/11

7878/18/13

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

334

8424301

11

7810/82/18

7878/18/14

شركة بروج  -النظمة مياه  -شركة مساهمة مصرية

330

8401231

11

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8401233

11

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8402043

11

7813/84/17

7878/18/11

شركة كريستال عصفور أنترناشيونال  -شركة مساهمه
مصرية

318

8438311

11

7813/83/73

7878/18/71

نينجبو ايه يو اكس الكتريك كو ال تى دى

310

8437188

11

7813/81/71

7878/18/78

معتز احمد محمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -توصية بسيطة

318

8434103

11

7813/81/74

7878/18/17

ال  .جى اليكترونيكس انك  -شركه مساهمه مؤلفه طبقا
لقوانين جمهوريه كوريا

318

8434131

11

7813/81/74

7878/18/17

ال  .جى اليكترونيكس انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية كوريا

318

8431338

11

7813/80/81

7878/18/14

ديشا كوربوراشين(ش.م.ح) ذات مسئوليه محدوده

313

8432883

11

7813/80/71

7878/18/11

بيكس لالستيراد و التصدير  -شركة ذات مسؤليه
محدوده

318

8432814

11

7813/80/71

7878/18/11

شركة جفتك لالستيراد و التصدير  -شركة ذات مسؤليه
محدوده

318

8441078

17

7811/81/73

7878/18/82

سانشي جابان لتجارة األدوات المهربائية (ش.م.م) شركة
مساهمة مصرية

310

8433433

17

7812/84/72

7878/18/11

ينج بايو انتبرايز كو  ,ال تي دي  -شركة ذات مسؤلية
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

313

8413000

17

7812/80/84

7878/18/14

احمد محمد محمد خليل وشريكة  -ارابتك تريدنج
كوربريشن (اتكو انترناشيونال)  -شركة توصية بسيطة

313

8413118

17

7810/81/73

7878/18/72

أيولوس تيير كو  .ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
صينية

337

8413111

17

7810/81/73

7878/18/71

أيولوس تيير كو  .ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

334

8413117

17

7810/81/73

7878/18/72

أيولوس تيير كو  .ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
صينية

337

8404338

17

7810/17/72

7878/18/11

شنغهاى فيونيكس انتربرايس (جروب) كو  .ال تى دى -
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين

313

الصين

8438203

17

7813/83/74

7878/18/78

سايليون جروب كو ،.ال تي دي  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

313

8438201

17

7813/83/74

7878/18/78

سايليون جروب كو .ال تي دي شركة ذات مسؤليه
محدوده

313

8438201

17

7813/83/74

7878/18/78

سايليون جروب كو  .ال تي دي شركة ذات مسئوليه
محدوده

313

8431103

17

7813/80/81

7878/18/17

جودباى تشيلدرينز برودكتس ’ انك

318

8407321

13

7810/17/78

7878/18/81

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

310

8438270

13

7813/83/77

7878/18/11

جويل دار للتجاره  -شركة مساهمه مصرية

318

8431321

13

7813/80/71

7878/18/17

جويل دار للتجاره -شركه مساهمه مصريه

318

8432813

13

7813/80/71

7878/18/11

جفتك للتجاره و التصدير-شركه ذات مسؤليه محدوده

318

8401817

-1
1

7813/87/17

7878/18/17

امفاك سى فى  -شركة ذات مسئوليه محدوده

310

8711831

11

7811/83/71

7814/83/10

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

028

8487088

11

7813/81/71

7878/18/71

محمد صبحى عبد الحميد وصابر فوزى اسماعيل -
ريفليكس للصناعات الورقية  -ش تضامن

317

8431431

11

7811/18/83

7878/18/17

كينى تريد  - EKSR TUNEKشركة ذات مسئولية
محدودة

318

8431138

11

7812/81/83

7878/18/71

بيفورت انترناشونال  -منطقة حرة ذ.م.م  -شركة منطقة
حرة ذات مسئولية محدودة

311

8411411

11

7810/87/80

7878/18/72

يونايتد مصر لالستثمارات التجارية والصناعية  -شركة
مساهمة مصرية

318

8411411

11

7810/87/80

7878/18/72

يونايتد مصر لالستثمارات التجارية والصناعية  -شركة

318

مساهمة مصرية

8421323

11

7810/81/72

7878/18/17

شركة االهلى لالستثمارت العمرانية  -شركة مساهمة
مصرية

330

8420372

11

7810/18/11

7878/18/81

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

310

8401044

11

7810/17/83

7878/18/13

شركة ميراسكو للتجاره الدوليه  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

318

8404141

11

7810/17/41

7878/18/82

سكول الند انفستمنتس  - S .N.شركة في كوراساو

310

8401331

11

7813/87/13

7878/18/11

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) -
شركة مساهمة مصرية

313

8401084

11

7813/87/71

7878/18/17

احمد محمد العدل فهمى حسن  -النهار لالشرطة
الالصقة  --فرد  -مصرى الجنسية

318

8402310

11

7813/84/82

7878/18/82

اسامة وشريكه  -شركة جو فارما للتجارة الدولية و
التوزيع  -شركة تضامن

313

8402083

11

7813/84/17

7878/18/13

شركة ام ال كيه لتطوير البرمجيات و التجارة
E TUNERSD N N EKNKN PFKST NS
 - Kشركة مساهمة

318

8402340

11

7813/84/14

7878/18/11

شركه اوركيدا للصناعه والتجاره ش.م.م
مساهمه مصرية

 -شركة

318

8402343

11

7813/84/14

7878/18/11

شركه اوركيدا للصناعه والتجاره ش.م.م
مساهمه مصرية

 -شركة

318

8403311

11

7813/83/18

7878/18/17

اويلز اند جرينز RNN NSE DUNRSNش.ذ.م.م _
ذات مسئولية محدودة

318

8403310

11

7813/83/18

7878/18/17

اويلز اند جرينز  RNN NSE DUNRSNش.ذ.م.م -
شركة ذات مسئولية محدودة

318

8403311

11

7813/83/18

7878/18/17

اويلز اند جرينز  RNN NSE DUNRSNش.ذ.م.م -
شركة ذات مسئولية محدودة

318

8438110

11

7813/83/71

7878/18/17

نبيل محمود مصطفي وشركاه  -كشري وحلوني الهند -
شركة تضامن

310

8434117

11

7813/81/78

7878/18/17

الدولية لالعالف واالنتاج الحواني ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

313

8433424

11

7813/82/80

7878/18/11

يوسف مجدى عبد الفتاح محمد اليمانى  -نيو احلى -
فرد  -مصرى الجنسية

318

8433273

11

7813/82/13

7878/18/17

عزت معزوز عبد العظيم وشريكة ميشيل بشرى
هارون  -الزلزال محطم االسعار  -شركة تضامن

318

8431170

11

7813/80/13

7878/18/11

المغربي للصناعة والتجارة -توصيه بسيطه

318

8432142

11

7813/80/72

7878/18/17

كوادرو لصناعة وطباعة المالبس الجاهزة  -شركة
مساهمة مصرية

318

8418811

12

7812/11/14

7878/18/77

الشركة العالميه للصوف الصغرى (روكال) ش م م -
شركة مساهمة مصرية

318

8413733

12

7810/83/17

7878/18/17

المصنع الوطنى النتاج المواسير والقطع البالستيكية
ولوازمها ( نيبرومصر ) محمد ابراهيم عبد المؤمن
ابراهيم وشركاه  -ش توصية بسيطة

313

8421247

12

7810/81/41

7878/18/14

احمد محمد محمد خليل وشريكه  -ارابتك تريدنج
كوربوريشن اتكو انترناشيونال  -شركة توصية بسيطة

332

8402337

12

7813/84/82

7878/18/78

العالمية لبالستيك السيارات  -اتو بالست  -شركه
مساهمة مصريه

313

8402334

12

7813/84/82

7878/18/78

شركة العالمية لبالستيك السيارات  -اوتو بالست -
شركة مساهمة

318

8400310

12

7813/84/72

7878/18/81

موسى احمد موسى سليم  -زمزم بايب  -فرد  -مصرى
الجنسية

313

8438223

12

7813/83/74

7878/18/11

محمد احمد علي سعد الدين وشركاه الدوليه للصناعات
البالستيكيه توصيه بسيطه

318

8477331

10

7811/80/48

7878/18/14

شركة رع سبورت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجاريه ش م م  -شركة مساهمة مصرية

331

8444428

10

7811/83/81

7878/18/82

مارك دبليو  .كروس اند كو ،.ال ال سى  -شركة
امريكية ذات مسئولية محدودة تألفت فى فلوريدا

310

8408317

10

7810/11/71

7878/18/71

جيه دى سبورتس فاشون بى ال سى  -شركه عامه
محدوده المسئوليه

311

8403313

10

7813/81/72

7878/18/13

محمود ماجد محمود سليم وشريكية  -توب الين
للمصنوعات الجلديه  -شركة تضامن

318

8400838

10

7813/84/13

7878/18/11

لو سوفيران للصناعة  -شركة مساهمه مصرية

318

8403111

10

7813/84/41

7878/18/14

احمد حسن تغيان حسن و شريكه  -المجموعة الدوليه
لالستيراد و التصدير  -توصية بسيطة

318

8431342

10

7813/81/13

7878/18/11

مؤسسه مؤمن للمصنوعات الجلديه واالستيراد  -سونتى
 -مؤمن فاروق التميمى الحسينى  -افراد

318

8437210

10

7813/81/87

7878/18/17

احمد محمد نصير محمود  -بيكسى  -فرد  -مصرى
الجنسية

313

8437220

10

7813/81/87

7878/18/14

قوانغتشو كولبيل ليزر كو  -ال تى دى  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

313

8431172

10

7813/80/13

7878/18/11

المغربي للصناعة والتجارة -توصيه بسيطه

318

8438111

13

7811/83/81

7878/18/71

شركة السويس لالسمنت  -شركة مساهمة مصرية

373

8401470

78

7810/11/71

7878/18/17

باسكو يابى سانابى اك فى ديس تيكاريت ليمتد سيركيتى
 -شركه تركية محدوده

318

8401433

78

7813/87/10

7878/18/11

محمد احمد محمد غازى  -الحمد للتجارة و التوزيع -
فرد مصرى الجنسية

318

8434104

78

7813/81/74

7878/18/17

سعد محمد محمد عبد العزيز الجداوي وشريكة  -ودد
ميكر  -شركة تضامن

318

8432811

78

7813/80/71

7878/18/11

جفتك للتجارة و التصدير-شركه ذات مسؤليه محدوده

318

8432812

78

7813/80/71

7878/18/11

شركة جفتك لالستيراد و التصدير -شركة ذات مسؤليه
محدوده

318

8410471

71

7812/18/17

7878/18/71

طه عبد المحسن طه العفيفي و شريكه طارق محمد
نصر محمد عطية  -مكس جروب انترناشيونال  -شركة
تضامن

312

8413083

71

7812/11/80

7878/18/17

شركة جمال حسين الحلو وشريكه  -شركه توصيه
بسيطه

312

8414433

71

7810/81/80

7878/18/17

شركة االهرام لصناعة االلومنيوم شركة مساهمة
مصرية ش م م

318

8414418

71

7810/81/80

7878/18/17

شركة االهرام لصناعة االلومنيوم -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

318

8414127

71

7810/81/18

7878/18/13

وائل صالح الدين زكى عبد المعتمد  -المستقبل
لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية

318

8401237

71

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8401088

71

7813/87/71

7878/18/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8403483

71

7813/83/87

7878/18/13

اسامه محمود السيد احمد عبد هللا  -فرد  -مصرى
الجنسية

310

8437231

71

7813/81/87

7878/18/72

عمرو عبد المجيد محمد هنديه  -لتشكيل االوانى
المنزليه  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8433241

71

7813/82/13

7878/18/17

عزت معزوز عبد العظيم وشريكة ميشيل بشرى
هارون  -الزلزال محطم االسعار  -شركة تضامن

318

8411010

74

7810/87/13

7878/18/14

اسامه عبد المالك عجايبي عبد المالك  -مؤسسة النورس
لالشرطة النسيجية  -فرد مصرى الجنسية

318

8431171

74

7813/80/13

7878/18/11

عادل عزيز ابراهيم وشركاه  -مصنع االمل للغزل
والنسيج  -توصيه بسيطه

318

8413034

73

7812/11/80

7878/18/82

رشا محمد صالح شحاتة السيد  -فرد مصرى الجنسية

338

8418141

73

7812/11/13

7878/18/81

على كمال محمد شهاب  -بيت المطرازت  -فردى

312

8403342

73

7813/83/83

7878/18/11

فتحى عبد اللطيف فتحى عبد النبى الدسوقى  -ريو فام -
فرد مصرى الجنسية

313

8431731

73

7813/81/81

7878/83/83

امازون تكنولوجيز  -انك

313

8432811

73

7813/80/71

7878/18/11

بيكس لالستيراد و التصدير (-ش.ذ.م.م)  -ذات مسؤليه
محدوده

318

8432811

73

7813/80/71

7878/18/11

جفتك للتجارة و التصدير-شركه ذات مسؤليه محدوده

318

8711811

71

7811/83/71

7814/83/71

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

028

8727734

71

7817/84/13

7878/18/14

آر أند آر أباريل كمبنى ال ال سى  -شركة امريكية
مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير

318

8414334

71

7811/87/12

7878/18/11

هشام حمدى فتحى حامد احمد  -فردى  -مصرى
الجنسية

314

8477483

71

7811/80/71

7878/18/10

نيولوك للمالبس الجاهزة ديمو (ايهاب فتحي سليمان
وشريكة )  -شركة تضامن

343

8413811

71

7812/82/10

7878/18/14

الغبث فاشون لتجاره المالبس ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

318

8411037

71

7812/83/12

7878/18/17

اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية (ش ذ م
م )  -شركةذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين
جمهورية مصر العربية

337

8418118

71

7812/11/77

7878/18/10

أحمد السيد محمد محمد  -الشروق لتصنيع وتوزيع
مالبس االطفال  -فرد مصرى الجنسية

318

8413432

71

7810/83/11

7878/18/11

امازون تكنولوجيز انك شركه أمريكية مؤسسه طبقا
لقوانين واليه نيفادا

318

8413433

71

7810/83/11

7878/18/14

امازون تكنولوجيز ,انك .شركه أمريكية مؤسسه طبقا
لقوانين واليه نيفادا

318

8421177

71

7810/81/73

7878/18/10

الست لتوريدات وبيع المالبس الجاهزة  -طاهر اشرف
وشريكه  -شركة تضامن

318

8408314

71

7810/11/71

7878/18/71

جيه دى سبورتس فاشون بى ال سى  -شركه عامه
محدوده المسئوليه

313

8407108

71

7810/17/11

7878/18/17

عبد النبى عبد اللة عبد العزيز طلبة  -مصنع الباشا
للمالبس الجاهزه  -فرد مصرى الجنسية

318

8403311

71

7813/81/72

7878/18/13

محمد عبد المنعم احمد حسانين  -فرد مصري الجنسيه

310

8401703

71

7813/81/48

7878/18/82

ايه اند اتش سبورتسوير كو انك  -شركة امريكية متحدة

310

8401121

71

7813/87/81

7878/18/17

عجيب هابيل ابراهيم شانودي  -الفراعنة لتشغيل منتجات
النسيج  -فردي  -مصرى الجنسية

313

8401220

71

7813/87/71

7878/18/17

كول هان ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

313

8401073

71

7813/87/71

7878/18/11

يوسف محمد محمود وشريكه  -فرنك مان  -شركة
تضامن

318

8400233

71

7813/84/71

7878/18/11

احمد محمد فاروق تكه جي  -فرد سورى الجنسية

318

8403113

71

7813/84/41

7878/18/14

احمد حسن تغيان حسن و شريكه  -المجموعة الدوليه
لالستيراد و التصدير  -توصية بسيطة

318

8431341

71

7813/81/13

7878/18/13

مؤسسه مؤمن للمصنوعات الجلديه واالستيراد  -سونتى
 -مؤمن فاروق التميمى الحسينى  -افراد

318

8437371

71

7813/81/72

7878/18/14

ميدروس لصناعة المالبس الجاهزة  -شركة مساهمة

318

8437213

71

7813/81/87

7878/18/17

احمد محمد نصير محمود  -بيكسى  -فرد  -مصرى
الجنسية

313

8434231

71

7813/81/73

7878/18/17

عصام السيد عبد الرحمن على  -الدولية لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8434237

71

7813/81/73

7878/18/17

عصام السيد عبد الرحمن على  -الدولية لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8433813

71

7813/82/87

7878/18/10

حسام الدين عاطف سيد محمود  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8433811

71

7813/82/87

7878/18/17

حسام الدين عاطف سيد محمود  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8433110

71

7813/82/18

7878/18/14

انور بشير سرور  -فرد  -سورى الجنسية

318

8431477

71

7813/82/77

7878/18/17

وليد عبد العليم احمد بسيونى  -اوساسونا للمالبس
الجاهزة  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8431171

71

7813/80/13

7878/18/17

وسيم نادر صائم الدهر وشريكه  -االسيل لالحزية -
شركه تضامن

318

8432143

71

7813/80/72

7878/18/17

كوادرو لصناعة وطباعة المالبس الجاهزة  -شركة
مساهمة مصرية

318

8711812

72

7811/83/71

7814/83/71

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

028

8711810

70

7811/83/71

7814/83/71

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

028

8713738

73

7817/81/84

7878/18/10

اسماعيل احمد اسماعيل القصاص  -فرد مصري
الجنسية

020

8708813

73

7817/18/18

7878/18/81

زهرة الحرمين لتصنيع المنتجات الغذائية  -شركة
مساهمة مصرية

313

8481171

73

7813/83/74

7878/18/78

ايديل وبس جى ام بى اتش اند كو  -كية جى  -شركة
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

314

8471031

73

7811/17/87

7878/18/13

محمود سليمان وشريكته  -شهره للدعاية واالعالن -
شركة توصية بسيطة

371

8413111

73

7810/81/71

7878/18/14

عبد الحليم احمد عبد الحليم  -مؤسسة الصافي
لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8412212

73

7810/84/13

7878/18/13

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

331

8421742

73

7810/81/71

7878/18/14

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

331

8427341

73

7810/81/13

7878/18/14

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

330

8403182

73

7813/81/18

7878/18/78

أوراس أنفست هولدنج إنك .ليمتد

313

8403111

73

7813/81/78

7878/18/81

بامبير نيكيل اسوشيتس  ،ال ال سى  -شركه محدودة
المسؤوليه في واليه ديالوير

310

8401332

73

7813/87/13

7878/18/11

الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) -شركة
مساهمة مصرية

313

8401113

73

7813/87/13

7878/18/10

هومن للمقاوالت و التصدير و التوزيع ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

318

8401111

73

7813/87/13

7878/18/10

هومن للمقاوالت و التصدير و التوزيع ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

318

8401137

73

7813/87/71

7878/18/17

شركة طارق يحي مهران وشركاه  .شركة ايزي
لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمالبس
الجاهزة وتوزيع المواد الغذائية  -توصيه بسيطة

318

8402273

73

7813/84/11

7878/18/11

تامر رجب و شركاه  -شهره للتجارة و التوكيالت
االستيراد و التصدير  -شركة توصية بسيطة

310

8400703

73

7813/84/10

7878/18/81

أجواء للصناعات الغذائية مصر -شركة مساهمه
مصريه

313

8400130

73

7813/84/71

7878/18/14

معامل سيكم للمنتجات الحيوية  -شركة مساهمه مصرية
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى

318

8400133

73

7813/84/71

7878/18/14

معامل سيكم للمنتجات الحيوية  -شركة مساهمه مصرية
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى

318

8400288

73

7813/84/71

7878/18/14

معامل سيكم للمنتجات الحيوية  -شركة مساهمه مصرية
مؤلفة وفقا للقانون المصرى

318

8400281

73

7813/84/71

7878/18/14

معامل سيكم للمنتجات الحيوية  -شركة مساهمه مصرية
مؤلفة وفقا للقانون المصرى

318

8400287

73

7813/84/71

7878/18/14

معامل سيكم للمنتجات الحيوية  -شركة مساهمه مصرية
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى

318

8438117

73

7813/83/10

7878/18/11

شركه وادى الملوك لتعبئه المواد الغذائيه لصاحبها
حموده ثابت سامى حموده  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8438113

73

7813/83/71

7878/18/17

البشاير للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمه مصرية

310

8438218

73

7813/83/77

7878/18/14

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

310

8434101

73

7813/81/74

7878/18/17

عصام احمد عبد الحليم خليفة  -اصل الحلوب  -فرد -
مصرى الجنسية

318

8431413

73

7813/82/73

7878/18/13

اسامة جالل احمد ابراهيم وشركاه  -نيوز الندا الحلوب

318

للصناعات الغذائية -
شركة توصيه بسيطه

8430124

73

7813/83/11

7878/18/10

تامر رجب و شركاه  -شهره للتجارة والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

318

8731883

48

7818/83/72

7878/18/82

حورس للحبوب ومنتجاتها ش م م  --شركة مساهمة
مصرية

021

8713131

48

7811/83/17

7878/18/13

الشركة العالمية للمواد الغذائية  -شركة فردية تأسست
وقائمةطبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

002

8713322

48

7811/83/82

7878/18/17

الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة ( هنى ويل
)  -شركة مساهمة مصرية

318

8713731

48

7817/81/84

7878/18/10

اسماعيل احمد اسماعيل القصاص  -فرد مصري
الجنسية

020

8488283

48

7813/83/81

7878/18/14

تيفانا كوربوريشن  -شركة امريكية

318

8484133

48

7813/81/11

7878/18/14

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

383

8411134

48

7811/84/71

7878/18/81

ايه لواكر أيه جى  .شركة مساهمة ايطالية

310

8441113

48

7811/81/17

7878/18/11

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات  -ش مساهمة
مقفلة تأسست وقائمة طبقا لقوانين السعودية

337

8433411

48

7811/17/13

7878/18/82

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

347

8432411

48

7812/87/13

7878/18/72

نايف احمد راتب مدنى وشريكه  -السوريه المصريه
للصناعات الغذائيه  -ش تضامن

333

8418341

48

7812/83/48

7878/18/81

عبد الرحمن احمد محمد محمد احمد خضر  -مؤسسة
الجنات لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  -فردى-مصرى
الجنسية

342

8414307

48

7812/82/83

7878/18/81

شركة رالف جيرمن بيكري  -شركة ذات مسئولية
محدودة

311

8411127

48

7812/80/83

7878/18/71

نايف احمد راتب مدني وشريكه  -السوريه المصريه
للصناعات الغذائيه  -شركة تضامن

312

8417317

48

7812/17/78

7878/18/14

والء الزهار وشركائها  -مصانع جالش الزهار االلي -
شركة توصية بسيطة

331

8427347

48

7810/81/13

7878/18/14

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

330

8421032

48

7810/83/78

7878/18/71

شركة غلوبال فودز  -ش .م.ل  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين لبنان

314

8408130

48

7810/11/10

7878/18/78

حسن محمد الصوه وشركاة  -مصنع مكرونة النجمة -
شركة تضامن

318

8401307

48

7810/11/72

7878/18/13

شركة فودرز لالستثمار والتجارة  -شركة مساهمة
مصرية

318

8401323

48

7810/17/81

7878/18/81

عمر محي الدين مارديني -فرد سوري الجنسيه  -مهنه
تاجر  -فردي  -سورى الجنسية

313

8407710

48

7810/17/11

7878/18/10

ايهاب حامد مختار المنياوي  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8407301

48

7810/17/11

7878/18/11

كمال احمد محمود كمال وشريكته  -الكمال جروب
لللصناعات الغذائية  -شركة تضامن

318

8407110

48

7810/17/11

7878/18/78

حسن محمد الصوة وشركاه  -مصنع مكرونة النجمة -
شركة تضامن

318

8404212

48

7813/81/87

7878/18/71

شركة محمود حفنى حتحوت وشركاة  -شركة تضامن

311

8403821

48

7813/81/18

7878/18/17

السيد عامر محمد السيد محمد عبد الجواد  -كوالتي
تارجت  -فرد  -مصرى الجنسية

310

8403820

48

7813/81/18

7878/18/17

السيد عامر محمد السيد محمد عبد الجواد -كوالتي
تارجت -فرد مصري الجنسيه

310

8403823

48

7813/81/18

7878/18/17

السيد عامر محمد السيد محمد عبد الجواد  -كوالتي
تارجت  -فرد  -مصرى الجنسية

310

8403117

48

7813/81/78

7878/18/81

بامبير نيكيل اسوشيتس  ،ال ال سى  -شركة المحدودة
المسؤوليه في واليه ديالوير

310

8403138

48

7813/81/71

7878/18/71

شركة محمود حفنى حتحوت وشركاه  -شركة تضامن

310

8401822

48

7813/81/73

7878/18/17

الوان لتصنيع االيس كريم لصاحبها عبد الرازق عوض
االسود  -فرد مصري الحنسيه

318

8401101

48

7813/87/81

7878/18/17

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

318

8401123

48

7813/87/81

7878/18/17

الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا(
ش.م.م )  -شركة مساهمة مصرية

318

8401108

48

7813/87/81

7878/18/17

الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا -
شركة مساهمة مصرية

318

8401101

48

7813/87/81

7878/18/17

الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا
ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

318

8401423

48

7813/87/10

7878/18/17

المثالى ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة مساهمة مصرية

318

8401111

48

7813/87/13

7878/18/10

هومن للمقاوالت و التصدير و التوزيع  -شركة مساهمة
مصرية

318

8401131

48

7813/87/71

7878/18/17

شركة طارق يحي مهران وشركاه  .شركة ايزي
لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمالبس
الجاهزة وتوزيع المواد الغذائية  -توصيه بسيطة

318

8400113

48

7813/84/71

7878/18/11

شاملكو لالستثمار و التصنيع  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

318

8403814

48

7813/84/41

7878/18/78

محمد سعد محمد احمد لبنه  -فرد مصرى الجنسية

310

8403713

48

7813/83/81

7878/18/17

محمد عبد السالم عفيفى حماد وشريكيه  -ايجيبت 7888
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

318

8403738

48

7813/83/87

7878/18/13

محمد سعد محمد احمد لبنة  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8403418

48

7813/83/84

7878/18/17

بوم بلس للتجارة والتصنيع ( ش.م.م)  -شركه مساهمه
مصريه

318

8403408

48

7813/83/84

7878/18/13

باهر حسنين محمد حافظ  -فرد -مصرى الجنسية

313

8403273

48

7813/83/80

7878/18/13

محمد سعد محمد احمد لبنة _فرد مصري الجنسيه

310

8403231

48

7813/83/83

7878/18/71

شركة اتي لصناعة المواد الغذائية و التجارة  -شركة
مساهمة  -تركيا

318

8438121

48

7813/83/13

7878/18/11

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

318

8438111

48

7813/83/71

7878/18/17

البشاير للصناعات الغذائيه  -شركة مساهمه مصرية

310

8437118

48

7813/81/77

7878/18/17

كمال ابراهيم درويش و شريكته  -داماسكو للصناعات
الغذائية  -شركة توصية بسيطة

318

8437732

48

7813/81/71

7878/18/78

رضا عبد الغفار يونس عوض وشريكته  -وى جورميه
للصناعات الغذائيه  - TK D RUFKT -شركة
توصيه بسيطة

318

8437311

48

7813/81/18

7878/18/17

السلطان العالمية للحلويات

318

8434118

48

7813/81/17

7878/18/13

موسى لمتيد  -شركة ذات مسئوليه محدودة  -هونج كونج

313

8434114

48

7813/81/78

7878/18/17

الدولية لالعالف واالنتاج الحيواني ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

313

8433181

48

7813/82/18

7878/18/17

ماربيال للصناعات الغذائية (ماربيال) ش.م.م  -شركة
مساهمة مصريه

318

8432137

48

7813/80/70

7878/18/14

عبد هللا فاتح علبى -فرد  -اماراتى الجنسية

318

8430813

48

7813/83/17

7878/18/11

محمد سعيد محمدى علي العراقي  -جرين فودز قهوتى -
فرد مصرى الجنسية

318

8430123

48

7813/83/11

7878/18/13

تامر رجب و شركاه  -شهره للتجارة والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة

318

8430317

48

7813/83/73

7878/18/11

صن لي  ،انك  -شركة امريكيه تخضع لقوانين واليه
كاليفورنيا

318

8433137

41

7811/17/13

7878/18/13

زيتا ميدسين لالدويه ومستحضرات التجميل  -شركة
ذات مسئولية محدودة

318

8413012

41

7812/11/80

7878/18/78

فامارا جروب انتيلكشوال بروبيرتي ليمتد .ذات مسؤليه
محدودة

313

8414127

41

7810/81/87

7878/18/78

أيمن ابو خضر العجمي شاهين  -ايمنا افندى  -فرد -
مصري الجنسية

318

8421704

41

7810/81/71

7878/18/10

شركة اجرو فود  -شركة ذات مسئولية محدودة

331

8401828

41

7813/81/73

7878/18/17

ممدوح احمد االجوة وشركاة  -الخماسية للعطارة و
المواد الغذائية  -شركة تضامن

318

8401333

41

7813/87/13

7878/18/11

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)-
شركة مساهمة مصرية

313

8401112

41

7813/87/13

7878/18/10

هومن للمقاوالت و التصدير و التوزيع  -شركة مساهمة
مصرية

318

8437821

41

7813/81/71

7878/18/10

احمد صبحى عطيه منصور ( -جرين هيلز لالستثمار
العقارى والتنمية ش.م.م ) -شركه مساهمة مصريه

313

8434111

41

7813/81/78

7878/18/17

الدولية لالعالف واالنتاج الحيواني ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

313

8433212

41

7813/82/11

7878/18/78

ايمن ابو خضير العجمى شاهين  -ايمنا افندى  -فرد
مصرى الجنسية

318

8713737

47

7817/81/84

7878/18/10

اسماعيل احمد اسماعيل القصاص  -فرد مصري
الجنسية

020

8484131

47

7813/81/11

7878/18/14

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

383

8414737

47

7811/81/70

7878/18/11

شركة زاكى للصناعة ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين األردن

380

8478214

47

7811/82/83

7878/18/11

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي ) -
شركة مساهمة مصرية

311

8478221

47

7811/82/17

7878/18/11

الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)

311

8433232

47

7812/83/84

7878/18/82

شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة
مساهمة مصرية

312

8414124

47

7810/81/87

7878/18/78

أيمن ابو خضر العجمي شاهين  -ايمنا افندى  -فرد -
مصري الجنسية

318

8413331

47

7810/87/83

7878/18/13

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

331

8411341

47

7810/87/78

7878/18/13

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

334

8413132

47

7810/83/12

7878/18/14

احمد صالح محمد حسين  -االتحاد لتجارة و توزيع
المواد الغذائية  -فرد -مصرى الجنسية

318

8423388

47

7810/82/73

7878/18/78

شركة بريجو للصناعات الغذائية -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية

318

8408181

47

7810/11/11

7878/18/11

يوروبيان ريفريشمنتس  -شركة مؤسسة بموجب قوانين
ايرلندا

310

8404101

47

7810/17/48

7878/18/72

شركة ذا هاب للتجارة  -شركة ذات مسئولية محدودة

311

8401188

47

7813/87/13

7878/18/11

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)-
شركة مساهمة مصرية

318

8402388

47

7813/84/81

7878/18/11

الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) -
شركه مساهمة مصريه

313

8402381

47

7813/84/81

7878/18/11

الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)  -شركه
مساهمه مصريه

313

8402387

47

7813/84/81

7878/18/11

الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) -
شركة مساهمة مصرية

313

8431738

47

7813/81/81

7878/18/11

تامر رضوان عبد الحميد رضوان -فرد  -مصرى
الجنسية

313

8433427

47

7813/82/80

7878/18/11

يوسف مجدى عبد الفتاح محمد اليمانى  -نيو احلى -
فرد  -مصرى الجنسية

318

8430314

47

7813/83/73

7878/18/11

صن لي  ،انك  -شركة امريكيه تخضع لقوانين واليه
كاليفورنيا

318

8441231

44

7811/81/74

7878/18/13

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية
والمشروبات  -شركة مساهمة مصرية

331

8414233

44

7810/81/13

7878/18/14

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة مساهمة مصرية

331

8414211

44

7810/81/13

7878/18/14

المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات -
شركة مساهمة مصرية

331

8400131

44

7813/84/71

7878/18/17

موسى لمتيد _شركة ذات مسئولية محدودة

313

8703740

43

7814/81/71

7878/18/81

بريتش امريكان توباكو (براندز) انك  -شركة امريكية
متحدة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين والية ديالوير

311

8412343

43

7812/83/71

7878/18/11

نيكوفينتشرز هولدنجز ليمتد -شركة ذات مسئولية
محدودة

342

8417374

43

7812/17/70

7878/18/17

نسار للتجارة العامة ش ذ م م  -شركة ذات مسئولية
محدودة

318

8414111

43

7810/81/81

7878/18/17

المصنع العربى للدخان  -أوالد محمد عباس  -شركة
توصية بسيطة

331

8404742

43

7810/17/71

7878/18/11

جوول البس ,إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمه طبقا
لقوانين واليه ديالوير

313

8404743

43

7810/17/71

7878/18/11

جوول البس ,إنك  -شركة مساهمة تاسست وقائمه طبقا
لقوانين واليه ديالوير

313

8404114

43

7813/81/81

7878/18/13

مزايا فودز للتجارة (ش م م )  -شركة مساهمة

318

8740341

41

7883/11/10

7878/18/78

تى ار اس كواليتى انك  -شركة مؤلفة طبقا لقوانين
ديليورا

018

8713734

41

7817/81/84

7878/18/10

اسماعيل احمد اسماعيل القصاص  -فرد مصري
الجنسية

020

8484131

41

7813/81/11

7878/18/14

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

383

8411118

41

7811/83/83

7878/18/11

سامر محمد سمير الخولى  -فرد  -سورى الجنسية

342

8477333

41

7811/80/48

7878/18/81

شركة رع سبورت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجاريه ش م م  -شركة مساهمة مصرية

331

8441181

41

7811/81/41

7878/18/17

حاتم حسين رجائى وشركاة  -تى ام للمالبس الجاهزة
والتوريدات الفندقية تى ام فاشون فاكتورى اند هوتيل
صبالى  -شركة توصية بسيطة

347

8443331

41

7811/80/41

7878/18/82

المؤسسة العامة للحى الثقافي -مؤسسة قطرية

310

8437172

41

7811/11/87

7878/18/14

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

312

8437173

41

7811/11/87

7878/18/14

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

312

8437382

41

7811/11/14

7878/18/13

المجموعة الدولية للدهانات الحديثة  -ميدو  -شركة
مساهمة مصرية

318

8431111

41

7811/17/70

7878/18/11

اتوميك انيرجى باور كوربورشين  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين روسيا

318

8431174

41

7811/17/70

7878/18/14

اتوميك انيرجى باور كوربوريشن  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين روسيا

318

8431137

41

7812/81/83

7878/18/70

بيفورت انترناشونال منطقة حرة ذ.م.م  -شركة منطقة
حرة ذات مسئولية محدودة

312

8418014

41

7812/83/71

7878/18/14

شركة ارابتك تريدنج كوربريشين  -توصية بسيطة

310

8418022

41

7812/83/72

7878/18/13

المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو " ش م م -
شركة مساهمة مصرية

318

8414184

41

7812/81/13

7878/18/11

امازون تكنولوجيز ,انك شركه أمريكية مؤسسه طبقا
لقوانين واليه نيفادا

318

8411111

41

7812/80/80

7878/18/17

اليبابا جروب هولدنج ليمتد  -شركة محدودة المسئولية

318

8410471

41

7812/18/17

7878/18/71

طه عبد المحسن طه العفيفي و شريكه طارق محمد
نصر محمد عطية  -مكس جروب انترناشيونال  -شركة
تضامن

312

8413010

41

7812/11/80

7878/18/78

فامارا جروب انتيلكشوال بروبيرتي ليمتد - .ذات مسؤليه
محدودة

313

8417122

41

7812/17/71

7878/18/17

شركة االخوة للزيوت و المنظفات اويل تك  -احمد
مصطفى محمد مرسى وشريكيه  -شركة تضامن

318

8411481

41

7810/87/80

7878/18/72

يونايتد مصر لالستثمارات التجارية والصناعية  -شركة
مساهمة مصرية

318

8411482

41

7810/87/80

7878/18/72

شركة يونايتد مصر لالستثمارات التجارية والصناعية
 - tpyue etinuشركة مساهمة

318

8411483

41

7810/87/80

7878/18/72

يونايتد مصر لالستثمارات التجارية والصناعية  -شركة
مساهمة مصرية

318

8411133

41

7810/87/71

7878/18/14

شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت
التجاريه

310

8421321

41

7810/81/72

7878/18/17

شركة االهلى لالستثمارت العمرانية  -شركة مساهمة
مصرية

330

8423032

41

7810/80/80

7878/18/17

نيوتيك الحديثه للتجاره العامه ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة -اماراتيه

318

8423307

41

7810/80/17

7878/18/81

صباح صالح حسن حسانين -اتحاد البركة  -يونى بار -
فرد مصري الجنسيه

313

8421743

41

7810/80/13

7878/18/71

مكتب التفتيش التقني العام ش.م.ل (اوف شور) -
شركة مساهمة لبنانية

313

8423833

41

7810/18/74

7878/18/82

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

313

8423731

41

7810/18/73

7878/18/11

مدحت رزق عبد العزيز احمد الحداد  -الحداد لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8401787

41

7810/11/71

7878/18/81

شركة بريليانت للتكنولوجيا واالستيراد والتصدير -
لصاحبها ياسر محمود عطيه الزاملي  -فرد مصري
الجنسيه

311

8401110

41

7810/11/73

7878/18/13

رونتك لمستحضرات التجميل والكيماويات ش م م -
شركة مساهمه مصرية

318

8407121

41

7810/17/11

7878/18/71

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك شركة مساهمة كويتية

311

8407238

41

7810/17/10

7878/18/11

شركة بوبسوكتس ال ال سي  -شركة مؤسسة وقائمة
لقوانين كولورادو

313

8407237

41

7810/17/10

7878/18/11

شركة بوبسوكتس ال ال سي  -شركة مؤسسة وقائمة
لقوانين كولورادو

313

8407008

41

7810/17/13

7878/18/14

راجبكو لتجاره وتصدير الحاصالت الزراعيه  -اسالم
رجب زكى عبد الرحمن  -فرد مصري الجنسيه

318

8407310

41

7810/17/78

7878/18/14

شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفية ش ذ م م  -شركة
اماراتية ذات مسئولية محدودة وفقا لقوانين دولة
االمارات العربية المتحدة

310

8404111

41

7810/17/48

7878/18/10

طارق شعبان مصطفى الجالد  -مكتب الفتح المبين -
(فرد مصري الجنسيه

318

8404141

41

7810/17/41

7878/18/82

سكول الند انفستمنتس  - S. N.شركة في كوراساو

310

8404011

41

7813/81/81

7878/18/11

شركة ايه سى جى اى تى اف للمعارض الدولية
المتخصصة  -شركة مساهمة مصرية

311

8404340

41

7813/81/80

7878/18/78

جمعه كمال توفيق عبد القادر -الصفوة للتكيف والتجاره
 -شركة توصيه بسيطه

318

8403871

41

7813/81/83

7878/18/71

شركة جوما للصناعات الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدودة

318

8403111

41

7813/81/78

7878/18/17

جوانجزهو سكميى واتش كو ال تى دى

318

8403183

41

7813/81/78

7878/18/81

ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية -شركة ذات مسئولية محدودة

313

8401131

41

7813/81/48

7878/18/10

شركة ريتال وورلد ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة طبقا لقوانين الجزر البريطانية العذراء

318

8401311

41

7813/87/84

7878/18/13

شركة تريكو الصياد  -شركة مساهمة مصرية

318

8401302

41

7813/87/17

7878/18/11

ابراهيم هانى ابراهيم  -ايزى واى للملكيه الفكريه  -فرد
مصرى الجنسية

318

8401412

41

7813/87/10

7878/18/17

كرم بولس بطرس عبد المسيح  -ايجيبت تريد  -فرد
مصري الجنسيه

318

8401410

41

7813/87/10

7878/18/14

محمد زيدان محمود زيدان  -الزهراء لالستيراد
والتصدير  -فردى مصري الجنسيه

310

8401181

41

7813/87/13

7878/18/11

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) -
شركة مساهمة مصرية

313

8402141

41

7813/84/84

7878/18/13

عبدهللا سيد عبدهللا و شريكه  -سنابل للتجارة و توريد
المواد الغذائية  -شركة تضامن

318

8402733

41

7813/84/83

7878/18/14

عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح وشركاه  -المتحدة لتصنيع
المالبس الجاهزه  -شركه توصيه بسيطه

318

8402121

41

7813/84/11

7878/18/78

صالح السيد محمد صبحى  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8400713

41

7813/84/10

7878/18/11

شركة ا لجمعيةالتعاونية للبترول -التعاون للبترول -
شركة مساهمة مصرية

318

8400717

41

7813/84/10

7878/18/11

شركة ا لجمعية التعاونية للبترول -التعاون للبترول -
شركة مساهمة مصرية

318

8400211

41

7813/84/71

7878/18/11

ذا كوكا  -كوال كومبني  -شركة مساهمة عامه قائمة
ومنظمه بموجب القوانين المرعيه في ديالوير الواليات
المتحدة االمريكية

318

8400278

41

7813/84/71

7878/18/11

شركة ذا كوكا  -كوال كومبني  -شركة مساهمة عامه
قائمة ومنظمه بموجب القوانين المرعيه في ديالوير ,
الواليات المتحدة االمريكية

318

8400218

41

7813/84/71

7878/18/11

احمد محمد فاروق تكه جي  -فرد سورى الجنسية

318

8403114

41

7813/84/41

7878/18/14

ميشيل نادى زكى خليل  -كايرو تك - -افراد

318

8403112

41

7813/84/41

7878/18/14

احمد حسن تغيان حسن و شريكه  -المجموعة الدوليه
لالستيراد و التصدير  -شركة توصية بسيطة

318

8403488

41

7813/83/87

7878/18/14

الفرات الضافات االعالف  -شركة مساهمة مصرية

318

8438248

41

7813/83/77

7878/18/11

جويل دار للتجاره  -شركه مساهمه مصريه

318

8438313

41

7813/83/73

7878/18/11

ذا كوكا -كوال كومبنى شركة مساهمة عامة قائمه
ومنظمه بموجب القوانين المرعيه في ديالوير ’ الواليات
المتحدة االمريكيه

318

8431731

41

7813/81/81

7878/83/83

امازون تكنولوجيز  -انك

313

8431731

41

7813/81/81

7878/18/11

تامر رضوان عبد الحميد رضوان  -فرد مصرى
الجنسية

318

8431340

41

7813/81/13

7878/18/11

مؤسسه مؤمن للمصنوعات الجلديه واالستيراد  -سونتى
 -مؤمن فاروق التميمى الحسينى  -افراد

318

8437823

41

7813/81/71

7878/18/10

احمد صبحى عطيه منصور ( -جرين هيلز لالستثمار
العقارى والتنمية ش.م.م) -شركه مساهمة مصريه

313

8437833

41

7813/81/71

7878/18/78

معتز احمد محمد احمد وشركاه  -كينج لالستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية  -توصية بسيطة

318

8434742

41

7813/81/11

7878/18/14

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

313

8434482

41

7813/81/11

7878/18/11

عصام الدين سيد عبد العال وشركاة  -بورسعيد
للتوريدات  -توصية بسيطة

318

8434112

41

7813/81/78

7878/18/17

الدولية لالعالف واالنتاج الحيواني ش.م.م  -شركة
مساهمة مصرية

313

8434271

41

7813/81/74

7878/18/10

الجوهري جروب (محمد كمال مصطفى الجوهري و
شركاه )  -شركة توصية بسيطة

313

8434273

41

7813/81/74

7878/18/10

الجوهري جروب  -محمد كمال مصطفى الجوهري و
شركاه  -شركة توصية بسيطة

313

8433171

41

7813/82/87

7878/18/11

شركة فيم تشارترز لالعمال البحرية  -محمد اسماعيل
عجمى اسماعيل  -فرد

318

8433112

41

7813/82/84

7878/18/17

شركة بونا روستانج هوسبتاليتى لتحميص وبيع وتجارة
وتوزيع البن وادارة الكافتيريات شركة توصية بسيطة

318

8433423

41

7813/82/80

7878/18/11

يوسف مجدى عبد الفتاح محمد اليمانى  -نيو احلى -
فرد  -مصرى الجنسية

318

8433127

41

7813/82/13

7878/18/11

الصافى لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
( - ) NNNNMAشركة مساهمة مصرية

318

8433124

41

7813/82/13

7878/18/11

الصافى لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

318

8433137

41

7813/82/13

7878/18/11

احمد اصالح محمد الطاهر سيد -الطاهر لتجارة لوازم
االدوات الصحية  -فردى  -مصرى الجنسية

318

8433247

41

7813/82/13

7878/18/17

عزت معزوز عبد العظيم وشريكة ميشيل بشرى هارون
 -الزلزال محطم االسعار  -شركة تضامن

318

8431474

41

7813/82/77

7878/18/17

وليد عبد العليم احمد بسيونى  -اوساسونا للمالبس
الجاهزة  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8431173

41

7813/80/13

7878/18/11

المغربي للصناعة والتجارة -توصيه بسيطه

318

8431148

41

7813/80/13

7878/18/14

المغربي للصناعة والتجارة -توصيه بسيطه

318

8431324

41

7813/80/71

7878/18/17

جويل دار للتجاره -شركة مساهمه مصرية

318

8432817

41

7813/80/71

7878/18/11

بيكس لالستيراد و التصدير (ش ذ م م )  -شركة ذات
مسئوليه محدوده

318

8432810

41

7813/80/71

7878/18/11

شركة جفتك لالستيراد و التصدير -شركة ذات مسؤليه
محدوده

318

8432141

41

7813/80/72

7878/18/17

كوادرو لصناعة وطباعة المالبس الجاهزة  -شركة
مساهمة

318

8432103

41

7813/80/70

7878/18/14

عبد هللا فاتح علبي  -فرد  -اماراتى الجنسية

318

8711071

41

7818/18/11

7878/18/14

عبد القادر المهيدب واوالده  -شركة تضامنية سعودية
تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

010

8413011

41

7811/84/83

7878/18/13

شركة مينا اسوسيتس  -ش  .ذ  .م  .م خاضعة الحكام
القانون رقم  113لسنة 1301

337

8444112

41

7811/83/18

7878/18/78

شوب ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين دولة سويسرا

314

8433487

41

7812/84/71

7878/18/11

شركة أندرسين تاكس ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه
محدودة قائمه طبقا لقوانين ديالوير -الواليات المتحدة
االمريكية

310

8418827

41

7812/83/18

7878/18/11

شيراتون انترناشيونال اى بى  ،ال ال س  ،شركة

310

مؤسسة طبقا لقوانين والية ديالوير

8411234

41

7810/87/10

7878/18/82

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  -شركة مساهمة
مصرية

334

8412181

41

7810/84/10

7878/18/78

ايه بى اس ايه بنك ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
بجنوب افريقيا

331

8421324

41

7810/81/72

7878/18/17

شركة االهلى لالستثمارت العمرانية  -شركة مساهمة
مصرية

330

8421037

41

7810/80/48

7878/18/11

سوسيته دي هوتيلز ميرديان  -شركة مساهمه مؤسسة
وخاضعة طبقا لقوانين فرنسا

318

8407023

41

7810/17/13

7878/18/81

شركة أريبا هولدنغ ليميتد  -شركه اماراتيه

310

8404308

41

7810/17/48

7878/18/71

جمعيه النماء للظباط العاملين باالدراه العامه للمباحث
القاهره

318

8403117

41

7813/81/18

7878/18/17

أوراس أنفست هولدنج إنك .ليمتد

313

8400211

41

7813/84/71

7878/18/11

شركة ذا كوكا  -كوال كومبني  -شركة مساهمة عامه
قائمة ومنظمه بموجب القوانين المرعيه في ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكيه

318

8400271

41

7813/84/71

7878/18/11

ذا كوكا  -كوال كومبني  -شركة مساهمة عامة قائمة
ومنظمة بموجب القوانين المرعية ى ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية

318

8437112

41

7813/81/73

7878/18/11

احمد رجب عبد المولي حسب النبي  -التعمير للمقاوالت
العمومية والتوكيالت التجارية  -فرد مصرى الجنسية

318

8413223

42

7811/81/11

7878/18/72

شركة ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهروميكانيكا ش م
م  -ش مساهمة

318

8431141

42

7811/17/70

7878/18/14

اتوميك انيرجى باور كوربوريشن  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين روسيا

310

8411018

42

7812/83/12

7878/18/13

شركة اكيوريت للمقاوالت الكهربائية  -شركة مساهمة
مصرية

318

8422107

42

7810/18/84

7878/18/17

مانجروفى لالستثمار العقارى والسياحى  -شركة
مساهمة مصرية

318

8401783

42

7810/11/71

7878/18/81

شركة بريليانت للتكنولوجيا واالستيراد والتصدير
لصاحبها ياسر محمود عطية الزاملى  -فرد  -مصرى
الجنسية

311

8401700

42

7813/87/12

7878/18/14

صادق صادق عبد الرازق بدر الدين  -التقوى ألصالح
وصيانه وتركيب المصاعد  -فرد مصرى الجنسية

318

8402017

42

7813/84/17

7878/18/13

شركة ام ال كيه لتطوير البرمجيات و التجارة
EKNKN PFKST NSE TUNERSD N N
 - Kشركة مساهمة

318

8403117

42

7813/84/41

7878/18/14

كايرو تك -ميشيل نادى زكى خليل  -فرد  -مصرى
الجنسية

318

8421122

40

7810/80/72

7878/18/81

سمارت اونالين سوليوشن ش.ذ.م.م  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

313

8421120

40

7810/80/72

7878/18/81

سمارت اونالين سوليوشن (ش.ذ.م.م -).شركه ذات
مسئوليه محدودة

311

8421123

40

7810/80/72

7878/18/81

سمارت اونالين سوليوشن (ش.ذ.م.م) -شركه ذات
مسئوليه محدودة

311

8421108

40

7810/80/72

7878/18/81

سمارت اونالين سوليوشن (ش.ذ.م.م) -شركه ذات
مسئوليه محدودة

311

8421107

40

7810/80/72

7878/18/81

سمارت اونالين سوليوشن (ش.ذ.م.م) -شركه ذات
مسئوليه محدودة

311

8401784

40

7810/11/71

7878/18/81

شركة بريليانت للتكنولوجيا واالستيراد والتصدير -
لصاحبها ياسر محمود عطيه الزاملي  -فرد مصري
الجنسيه

311

8407121

40

7810/17/73

7878/18/71

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك  -شركه مساهمه
كويتيه

311

8403180

40

7813/81/18

7878/18/17

أوراس أنفست هولدنج إنك .ليمتد

313

8402014

40

7813/84/17

7878/18/13

شركة ام ال كيه لتطوير البرمجيات و التجارة
EKNKN PFKST NSE TUNERSD N N
 - Kشركة مساهمة مصريه

318

8433244

40

7813/82/13

7878/18/17

عزت معزوز عبد العظيم وشريكة ميشيل بشرى هارون
 -الزلزال محطم االسعار  -شركة تضامن

318

8431744

40

7813/82/71

7878/18/78

شنغهاى وانيو انفورميشن تيكنولوجى كو ال تى دى
شركة ذات مسئولية محدودة

313

8431401

40

7813/82/73

7878/18/13

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م شركة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة

318

8431011

40

7813/82/41

7878/18/17

غو انزهو بايغويوان نتورك تكنولوجي كو  ،.ال تي دي

318

8711147

43

7811/83/71

7878/18/11

شركة حورس للحبوب ومنتجاته ش م م  -ش مساهمة
مصريه

028

8704372

43

7814/81/13

7878/18/82

شركة حورس للحبوب ومنتجاتها  -ش م م  -شركة
مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  0لسنة 1332
والئحته لالستثمار

001

8481133

43

7813/83/72

7878/18/71

شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميقاد  -ش مساهمة
مصرية

313

8441111

43

7811/81/17

7878/18/11

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

371

8437308

43

7811/11/87

7878/18/11

الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)  -شركة
مساهمة مصرية

318

8414321

43

7810/81/83

7878/18/11

مؤسسة طيران دبى ( تتاجر باسم فالى دبى )  -مؤسسة
حكومية تجارية

318

8414321

43

7810/81/83

7878/18/11

مؤسسة طيران دبى ( تتاجر باسم فالى دبى )  -مؤسسة
حكومية تجارية

318

8421238

43

7810/81/41

7878/18/14

احمد محمد محمد خليل وشريكه  -ارابتك تريدنج
كوربوريشن اتكو انترناشيونال  -شركة توصية بسيطة

332

8423112

43

7810/18/48

7878/18/11

فريندز فور فوود  -شركة ذات مسئولية محدودة

318

8407223

43

7810/17/10

7878/18/71

على توفيق على الرخاوى وشريكته  -المصرية الهولندية
لتعبئة الزيوت النباتية -شركة تضامن

318

8400873

43

7813/84/13

7878/18/11

حشمت يوسف محمد مصيلحي  -سيفتى ترانس لخدمات
النقل الدولي  -شركة توصيه بسيطة

318

8400712

43

7813/84/10

7878/18/11

شركة الجمعية التعاونية للبترول -التعاون للبترول -
شركة مساهمة مصرية

318

8400711

43

7813/84/10

7878/18/11

شركة الجمعية التعاونية للبترول -التعاون للبترول -
شركة مساهمة مصرية

318

8400131

43

7813/84/71

7878/18/13

فتحى ممدوح فؤاد خليل -السما لسحب السلك -فرد
مصري الجنسيه

318

8438271

43

7813/83/77

7878/18/11

محمد سالم حسن عبد الواحد عماره  -سيربريز للمالبس
الجاهزه  -محمد سالم حسن عبد الواحد عماره  -تربو
 utwuhللمالبس الجاهزه  -فرد مصرى الجنسية

318

8438318

43

7813/83/73

7878/18/11

جابر سيد محمد عبد السيد  -مصنع حلوان للصناعات
الكيماوية (حلوان كيم )  -فرد مصرى الجنسية

318

8438322

43

7813/83/73

7878/18/81

شنغهاى يوندا اكسبريس كو ال تى دى شركة محدودة
المسوولية مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية الصين

313

8431737

43

7813/81/81

7878/18/11

تامر رضوان عبد الحميد رضوان  -فرد مصرى
الجنسية

318

8437770

43

7813/81/74

7878/18/71

سال لالستثمار  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
للقانون المصرى

313

8431117

43

7813/80/13

7878/18/10

محمد رمضان حسني محمد  -فرد مصري الجنسيه

313

8432141

43

7813/80/72

7878/18/17

كوادرو لصناعة وطباعة المالبس الجاهزة  -شركة
مساهمة

318

8711321

38

7811/11/18

7878/18/13

قطر لاللومنيوم المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين قطر

313

8480303

31

7813/18/13

7878/18/83

هانى محمد باهر محمود الدقاق  -فردى مصرى الجنسية

380

8413081

31

7811/84/83

7878/18/13

شركة مينا اسوسيتس  -ش  .ذ  .م  .م خاضعة الحكام
القانون رقم  113لسنة 1301

337

8421321

31

7810/81/72

7878/18/17

شركة االهلى لالستثمارت العمرانية  -شركة مساهمة
مصرية

330

8404142

31

7810/17/41

7878/18/82

سكول الند انفستمنتس  - S Nشركة في كوراساو

310

8403010

31

7813/81/72

7878/18/78

مؤسسة مقام رزق للتنمية االجتماعية

318

8402111

31

7813/84/18

7878/18/13

سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م (سيمنس ش.م.م)  -شركة
مساهمة مصرية وفقا للقانون رقم  113لسنة 1301
والئحته التنفيذية

318

8402013

31

7813/84/17

7878/18/13

ام ال كيه لتطوير البرمجيات و التجارة EKNKN
 - PFKST NSE TUNERSD N N Kشركة
مساهمة مصريه

318

8438331

31

7813/83/12

7878/18/14

المتحف المصري الكبير

318

8438331

31

7813/83/12

7878/18/14

المتحف المصري الكبير

318

8433178

31

7813/82/87

7878/18/11

شركة العالم المائي  -محمد على كامل محمد شاهين -
فرد

318

8431407

31

7813/82/73

7878/18/13

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م  -شركة ذات
مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين االمارات
العربية المتحدة

318

8431014

31

7813/82/41

7878/18/17

غو انزهو بايغويوان نتورك تكنولوجي كو  ،.ال تي دي

318

8441113

37

7811/81/17

7878/18/11

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

8434811

37

7811/11/11

7878/18/13

شركة كونتراك الدارة الخدمات العامه  -شركة مساهمة
مصرية

313

8421322

37

7810/81/72

7878/18/17

شركة االهلى لالستثمارت العمرانية  -شركة مساهمة
مصرية

330

8404838

37

7810/17/74

7878/18/82

اميونوفانت ساينسز جى ام بى اتش

310

8402187

37

7813/84/18

7878/18/13

سيمنس للتكنولوجيا ش.م.م (سيمنس ش.م.م)  -شركة
مساهمة مصرية وفقا للقانون رقم  113لسنة 1301
والئحته التنفيذية

318

8402111

37

7813/84/18

7878/18/13

سيمنس للتكنولوجيا ش.م.م (سيمنس ش.م.م)  -شركة
مساهمة مصرية وفقا للقانون رقم  113لسنة 1301

318

والئحته التنفيذية

8402011

37

7813/84/17

7878/18/13

شركة ام ال كيه لتطوير البرمجيات و التجارة
NKN PFKST NSE TUNERSD N N EK
 - Kشركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم 27
لسنة 7812

318

8400210

37

7813/84/71

7878/18/11

شركة ذا كوكا  -كوال كومبني  -شركة مساهمة عامه
قائمة ومنظمه بموجب القوانين المرعيه في ديالوير
الواليات المتحدة االمريكية

318

8433428

37

7813/82/80

7878/18/17

عالء على عبد الحميد حسين  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8431422

37

7813/82/73

7878/18/17

غوغل ال ال سي  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة
طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير

318

8484132

34

7813/81/11

7878/18/14

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

383

8413082

34

7811/84/83

7878/18/13

شركة مينا اسوسيتس  -ش  .ذ  .م  .م خاضعة الحكام
القانون رقم  113لسنة 1301

337

8413014

34

7811/84/83

7878/18/13

شركة مينا اسوسيتس  -ش  .ذ  .م  .م خاضعة الحكام
القانون رقم  113لسنة 1301

337

8473381

34

7811/18/14

7878/18/14

ميلينيوم اند كوبثورن انترنشنال ليمتد  -شركة سنغافورية

318

8443710

34

7811/80/11

7878/18/11

هورايزن هوسبتلتى هولدينجز ليمتد  -منطقة حرة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

372

8432041

34

7812/87/71

7878/18/14

شركة فوزى الدارة المطاعم  -الدوار للفطائر  -ش
توصية بسيطة

311

8433711

34

7812/84/74

7878/18/81

مطعم ومقهى جوى كافيه  -مؤسسة كويتية

310

8418770

34

7812/83/17

7878/18/17

شركة كونسبتس العالمية للمواد الغذائية

318

8411011

34

7812/81/10

7878/18/13

محمد عبد اللة وشركاة  -ماستر  -شركة توصية بسيطة

318

8411012

34

7812/81/10

7878/18/71

محمد عبدهللا وشركاه  -ماستر  -شركة توصية بسيطة

318

8411013

34

7812/81/10

7878/18/13

محمد عبد اللة وشركاة  -ماستر  -شركة توصية بسيطة

318

8414087

34

7812/82/11

7878/18/13

محمد عبد هللا وشركاه  -ماستر  -شركة توصية بسيطة

318

8414084

34

7812/82/11

7878/18/13

محمد عبد هللا وشركاه  -ماستر  -شركة توصية بسيطة

318

8411013

34

7812/17/11

7878/18/11

جى دى كيه انترناشيونال ليمتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة

318

8411011

34

7812/17/11

7878/18/11

جى دى كيه انترناشيونال ليمتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة

318

8412181

34

7810/84/11

7878/18/81

خالد محمد خيرى  -شركة جى كى ام هوتليز اند
ريزورتس الدارة وتشغيل المنشات السياحية والفندقية -
شركة مساهمة مصرية

331

8412211

34

7810/84/78

7878/18/81

جى كي ام هوتيلز اند ريزورتز الدارة وتشغيل المنشأت
السياحية والفندقية  -شركة مساهمة مصرية

331

8428318

34

7810/81/13

7878/18/81

احمد جالل ياقوت البهتيمى  -فردى  -مصرى الجنسية

314

8421320

34

7810/81/72

7878/18/17

شركة االهلى لالستثمارت العمرانية  -شركة مساهمة
مصرية

330

8421034

34

7810/80/48

7878/18/13

سوسيته دي هوتيلز ميرديان  -شركة مساهمة مؤسسة
وخاضعة طبقا لقوانين فرنسا

318

8421441

34

7810/83/18

7878/18/13

هانى سيد عبد ربه حامد  -مؤسسة ايديال فودز  -فردى

311

8421031

34

7810/83/78

7878/18/11

بى ناتشورال للتجاره والتوزيع  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

318

8420411

34

7810/18/13

7878/18/81

وي ورك كومبانيز,انك  -شركه امريكيه متحدة

310

8401031

34

7810/17/83

7878/18/10

شريف على ابراهيم محمد هالل مؤلفة  -فرد  -مصرى
الجنسية

318

8404384

34

7813/81/81

7878/18/82

شركة االعمال التطويرية الغذائية  -شركة مساهمة مقفلة

310

سعودية

8403114

34

7813/81/78

7878/18/14

بامبير نيكيل اسوشيتس  ،ال ال سى  -شركة المحدودة
المسؤوليه في واليه ديالوير

310

8401071

34

7813/87/18

7878/18/14

تياترو كايرو للمشروعات السياحية و المطاعم  -شركة
مساهمة مصرية

318

8400284

34

7813/84/71

7878/18/17

احمد سعيد فهمي بسيوني عامر  -فرد مصرى الجنسية

318

8400283

34

7813/84/71

7878/18/17

احمد سعيد فهمي بسيوني عامر  -فرد مصري الجنسيه

318

8403188

34

7813/84/41

7878/18/11

بيجاس مصر الداره المشروعات السياحية (ديسوول) -
شركة مساهمه مصرية

318

8438211

34

7813/83/77

7878/18/17

طارق يوسف زكي يوسف  -فرد  -مصرى الجنسية

310

8438212

34

7813/83/77

7878/18/17

طارق يوسف زكي يوسف  -فردي  -مصرى الجنسية

310

8433110

34

7813/82/84

7878/18/17

شركة بونا روستانج هوسبتاليتى لتحميص وبيع وتجارة
وتوزيع البن وادارة الكافتيريات  -شركة توصية
بسيطة

318

8433421

34

7813/82/80

7878/18/11

كرسبى ميلز  -شركة ذات مسئوليه محدوده

318

8431348

34

7813/80/81

7878/18/13

شركة مطعم ميستر كراب ذات مسئوليه محدوده قائمة
ومؤلفة وفقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

318

8427341

33

7810/82/84

7878/18/17

زيتونه كايرو ذ م م  -شركة محدودة

311

8404831

33

7810/17/74

7878/18/82

اميونوفانت ساينسز جى ام بى اتش

310

8403184

33

7813/81/78

7878/18/81

ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية  -شركة ذات مسئولية محدودة

313

8400221

33

7813/84/71

7878/18/17

اوتسكا فارماسيوتيكال فاكتورى انك(شركة
مساهمة)مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

318

8403112

33

7813/84/41

7878/18/17

اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا -
بولندى الجنسية

313

8413083

31

7812/80/87

7878/18/17

سويفت كلوب ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير

318

8403111

31

7813/81/18

7878/18/17

أوراس أنفست هولدنج إنك .ليمتد

313

8403872

31

7813/84/70

7878/18/17

سلطان مبارك العبدهللا  -فرد  -قطرى الجنسية

318

8431013

31

7813/82/41

7878/18/17

غو انزهو بايغويوان نتورك تكنولوجي كو  ،.ال تي دي

318

8431131

-1
0

7813/80/81

7878/18/13

معتز نجيب محمد عوض  -ميتال مكس لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصري الجنسية

318

8420041

-11
17
14

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فردى  -مصري الجنسية

313

8400181

-17
-14
13
11

7813/84/12

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى -المحمدية لالجهزة
الكهربائية _فردى _مصرى

313

8400344

-17
-14
13
11

7813/84/13

7878/18/14

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهرائية -فردى  -مصرى الجنسية

313

8400182

-1
-7
-4
3

7813/84/12

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهربائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8400341

-1
-7
-4
3

7813/84/13

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى -المحمدية لالجهزة
الكهرائية _فردى  -مصرى الجنسية

313

8420048

-1
-7
3

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصري الجنسية

313

8737331

-11
-41
40
31

7818/84/11

7878/18/82

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

030

8401814

-1
-1
-2
3

7813/87/17

7878/18/17

امفاك سى فى  -شركة ذات مسئوليه محدوده

310

8401111

-1
-1
11
43

7813/87/78

7878/18/11

عرفات مصطفى محمد عبد المنعم  -ارت كيم  -فرد -
مصرى الجنسية

318

8420047

-13
11
11

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فردى  -مصري الجنسية

313

8403817

-11
-71
-71
70
31

7813/81/18

7878/18/10

الجامعة االمريكية بالقاهرة -معهد ثقافي تعليمي

318

8403814

-11
-71
-71
70
31

7813/81/18

7878/18/82

الجامعة االمريكية بالقاهرة -معهد ثقافي تعليمي

318

8407040

-11
71
43

7810/17/13

7878/18/14

محمد احمد عبده شولح  -شركة اوضه لالثاث  -شركة
توصيه بسيطة

311

8403423

-11
-71
-70
41
47

7813/83/84

7878/18/78

مروة احمد محمد سعد  -صن بيرد لالستيراد والتصدير
 -فرد  -مصرية الجنسية

318

8400231

11
43

7813/84/71

7878/18/11

شركة أم دى لالستشارات والخدمات_التجارة
العامة(شركة ذات مسئولية محدودة)_

318

8400131

-4
11

7813/84/73

7878/18/11

النيل و الفرات لمستحضرات التجميل  -شريف وجية
حافظ محمد  -شركة تضامن

318

8401144

11
31

7813/87/71

7878/18/71

إيناس جمعه فهمى محمد شكر  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8430218

-11
-73
48
34

7813/83/71

7878/18/17

عدنان محمود رشيد وشريكة -العطاء للصناعات الغذائية
شركة تضامن

318

8401331

-1
11
48

7813/87/11

7878/18/77

التوناهيلث لالدوية والمكمالت الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية

318

8408340

-1
11
37

7810/11/71

7878/18/77

اوراسكوم للتنميه مصر ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية

318

8431134

11
12

7813/80/81

7878/18/13

رامى سيف نظير حلقة  -فردي  -مصرى الجنسية

318

8400183

-11
-12
10
13

7813/84/12

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهربائية_فردى _مصرى

313

8400343

-11
-12
10
13

7813/84/13

7878/18/78

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهرائية  -فردى  -مصرى الجنسية

313

8731311

-3
11
12

7814/17/13

7878/18/13

عالء ابراهيم امين مرعى  -مرعى تريد  -فرد  -مصرى
الجنسية

383

8420044

-12
10
13

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فردى  -مصري الجنسية

313

8408370

-12
-13
48
44

7810/11/71

7878/18/77

اوراسكوم للتنميه مصر  -شركة مساهمة مصرية

310

8408338

-12
-13
48
44

7810/11/71

7878/18/77

اوراسكوم للتنميه مصر  -شركة مساهمة مصرية

310

8408371

-12
13
44

7810/11/71

7878/18/77

شركة اوراسكوم للتنميه مصر ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

318

8408372

12
13

7810/11/71

7878/18/77

اوراسكوم للتنميه مصر ش م م  -شركة مساهمة

318

8408341

12
44

7810/11/71

7878/18/77

اوراسكوم للتنميه مصر ش.م.م  -شركه مساهمه مصريه

318

8403841

-4
-13
-10
71
71

7813/84/70

7878/18/71

ايمن محمد امين مراد -مصنع مراد للصناعات
النسيجية -فرد  -مصرى الجنسية

318

8418372

11
13

7812/11/72

7878/18/71

الشركة العربية للخزف ( سيراميكا ريماس )  -شركة
مساهمة مصرية

331

8408101

-13
48
44

7810/11/80

7878/18/77

شركه اوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م  -شركه مساهمه
مصريه

318

8408107

-13
48
44

7810/11/80

7878/18/77

شركه اوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م  -شركه مساهمه
مصريه

318

8400184

-78
-77
74
73

7813/84/12

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى -المحمدية لالجهزة
الكهربائية_فردى _مصرى

313

8400341

-78
-77
74
73

7813/84/13

7878/18/78

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهرائية  -فردى  -مصرى الجنسية

313

8420043

-78
71
77

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8437703

-77
-74
73
71

7813/81/74

7878/18/17

جيزة كوتون  - DRTN C TT Sشركة ذات
مسئوليه محدوده

318

8403431

-77
74
71

7813/81/11

7878/18/17

شركة ممدوج ميالد سيفين وشركاه  -المود لالستيراد
والتصدير  -شركة توصية بسيطة

313

8420041

-74
73
71

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8400181

-71
-71
72
70

7813/84/12

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهربائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8400341

-71
-71
72
70

7813/84/13

7878/18/14

محمد احمد محمد حسين المنشاوى -المحمدية لالجهزة
الكهربائية _فردى  -مصرى الجنسية

313

8420143

-7
-2
17

7810/18/11

7878/18/71

شركه مصانع الترياق  -سمير ترياق عيد باسيليوس
ومرجريت سامى موسى سليمان وشركائهما  -توصية
بسيطة

318

8420042

-71
72
70

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8401100

73
-

7813/87/81

7878/18/17

بوم بلس للتجارة والتصنيع ( ش.م .م )  -شركه مساهمة
مصريه

313

48

8424441

-73
48
41

7810/82/83

7878/18/82

مناهل للصناعات الغذائية شركة ذات مسئولية محدودة

333

8408811

73
41

7810/11/81

7878/18/77

اكسالنت درينك للتصنيع والتوزيع  -نزيه حافظ سليم
ميخائيل  -فردى مصرى الجنسية

318

8402311

-4
-1
78

7813/84/82

7878/18/82

شركة جو فارما للتجارة الدولية و التوزيع  -شركة
تضامن

313

8400187

-73
-48
41
47

7813/84/12

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهربائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8400342

-73
-48
41
47

7813/84/13

7878/18/14

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهرائية  -فردى  -مصرى الجنسية

313

8420040

-41
47
44

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8402338

-48
47
43

7813/84/14

7878/18/14

فكريه شوقي الليثي السيد ذكري  -االسراء لتصنيع
وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8402331

-48
47
43

7813/84/14

7878/18/14

فكريه شوقي الليثي السيد زكري  -االسراء لتصنيع
وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8423113

-4
-73
48
43

7810/80/81

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

311

8404811

-4
-1
43

7810/17/74

7878/18/11

شركة عالء نشأت نصيف وشريكة  -بيونيرز ميديكال
تكنولوجي  -شركة تضامن

310

8400340

-44
-43
41
41

7813/84/13

7878/18/14

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهرائية  -فردى  -مصرى الجنسية

313

8401147

-17
11
41

7813/87/14

7878/18/78

الشركة المصريه للتجاره والتوزيع لقطع غيار السيارات
واالستيراد والتصدير -شركة توصيه بسيطه

318

8432111

-11
48
41

7813/83/81

7878/18/11

محمد سعيد محمد على العراقى (جرين فودز قهوتى) -
فردى  -مصرى الجنسية

318

8434143

-4
-11
41
43

7813/81/17

7878/18/11

شركة الصناعات الغذائية  -شركه قابضه مساهمة
مصرية

318

8408000

11
41

7810/11/71

7878/18/14

شركة البويات و الصناعات الكيماويه (باكين)  -شركة
مساهمة مصرية

318

8401432

11
41

7813/87/84

7878/18/11

صفيه حليم وشريكها يوسف صبحى  -الكرمه للتجارة
واالستيراد  -شركة تضامن

318

8431131

11
41

7813/80/81

7878/18/11

مراكز لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية

318

8431132

11
41

7813/80/81

7878/18/11

مراكز لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية

318

8431130

11
41

7813/80/81

7878/18/11

شركة مراكز لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة
مصرية

318

8407043

-78
73
41

7810/17/13

7878/18/81

محمد احمد عبدة شولح  -شركة اوضه لالثاث  -شركة
توصية بسيطة

311

8418714

71
-

7812/11/11

7878/18/17

شركة تروفال لصناعة اوانى الطهى -شكري وسمير
محمد إبراهيم الزنوكي  -شركه توصيه بسيطه

311

41

8400102

-73
72
41

7813/84/73

7878/18/14

إبراهيم يونس إبراهيم عبد الصمد  -دويتش فاشون  -فرد
مصرى الجنسية

318

8413843

73
41

7812/18/71

7878/18/10

شركه مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش.م.م -
شركه مساهمه مصريه مولفه وفقا الحكام القانون

310

8400101

72
41

7813/84/73

7878/18/14

ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد  -دويتش فاشون -
فرد مصرى الجنسية

318

8400101

72
41

7813/84/73

7878/18/14

ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد  -دويتش فاشون  -فرد
مصرى الجنسية

318

8400100

72
41

7813/84/73

7878/18/14

ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد  -دويتش فاشون  -فرد
مصرى الجنسية

318

8400841

70
41

7813/84/13

7878/18/71

الحلبية لتصنيع الجوارب لصاحبها عبد اللطيف محمد
تسقية  -فردى  -مصرى الجنسية

318

8401404

-73
-48
-41
-47
41
43

7813/87/84

7878/18/78

شركة يونيتد جروسيرز  -شركة مساهمة مصرية

318

8438332

-47
41
43

7813/83/73

7878/18/11

محمد عبد الرحمن مجاهد محمد _ايجيبت مكة لتصنيع
العصائر  -فرد -مصرى الجنسية

318

8400234

41
41

7813/84/71

7878/18/11

شركة أم .دى لالستشارات والخدمات  -شركة ذات
مسئولية محدودة

318

8431188

-3
-41
-40
31
37

7813/81/87

7878/18/17

غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو ليمتد

318

8408318

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/71

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

310

8408311

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/13

الشركه المصريه االتصاالت  ،شركه مساهمه مصريه

311

8408314

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/13

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

311

8408313

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/13

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمه
مصرية

311

8408311

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/13

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

311

8408311

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/13

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

311

8408312

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/13

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

311

8408310

-3
-41
40
37

7810/11/71

7878/18/13

الشركه المصريه لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية

311

8438331

-48
41
-

7813/83/73

7878/18/11

شركة منتصر عبد الرحمن مجاهد وشريكه  -فانى فودز
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

318

43

8438331

-48
41
43

7813/83/73

7878/18/11

شركة منتصر عبد الرحمن مجاهد وشريكه _فانى فودذ
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

313

8431888

-48
41
43

7813/83/70

7878/18/11

شركة منتصر عبد الرحمن مجاهد وشريكه  -فانى فودز
للصناعات الغذائية  -شركة تضامن

318

8430814

-41
43
34

7813/83/17

7878/18/11

محمد سعيد محمد علي العراقي  -جرين فودز قهوتى -
فرد  -مصرى الجنسية

318

8404147

-1
41
43

7810/17/41

7878/18/71

محمد احمد ابو المجد وشركاه  -ميدل ايست لالدوية -
شركة توصيه بسيطة

318

8400137

41
43

7813/84/73

7878/18/11

النيل و الفرات لمستحضرات التجميل  -شريف وجية
حافظ محمد  -شركة تضامن

318

8414100

-4
41

7810/81/87

7878/18/82

الوفاء لصناعة مستحضرات التجميل لصاحبها هانى
صبحى أبو بكر  -فردى  -سورى الجنسية

313

8403033

41
38

7813/81/72

7878/18/13

دار المنار الحديثة للطبع والنشر والتوزيع  -فايزة احمد
مصطفى الخولى  -فرد مصرى الجنسية

313

8413480

41
37

7812/82/73

7878/18/17

اوسالكوم لتكنولوجيا المعلومات  -شركة توصية بسيطة

313

8401118

-1
41

7813/87/81

7878/18/71

شركة بريمير انترناشيونال فارما سيوتيكال  -شركة ذات
مسئولية محدودة

318

8408344

-1
41

7810/11/71

7878/18/77

اوراسكوم للتنميه مصر ش م م  -شركة مساهمة
مصرية

318

8414718

-2
-3
17
41

7810/81/84

7878/18/17

بيجينج نيو تكنولوجيز كو  ،ليمتد  -شركة صينية
محدودة المسئولية

312

8404411

-3
41

7810/17/71

7878/18/17

شينزين هونج لى شين دا اليكترونيك كو  .ال تى دى -
شركة ذات مسئولية محدودة

313

8402170

-3
41

7813/84/84

7878/18/14

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

313

8400233

42
33

7813/84/71

7878/18/11

شركة أم دى لالستشارات والخدمات_التجارة
العامة(شركة ذات مسئولية محدودة)_

318

8402070

-3
41
40

7813/84/17

7878/18/13

ليانليان ديجيتيك كو ،.ال تى دى  -شركه ذات مسئوليه
محدوده

313

8400343

-42
40
43

7813/84/13

7878/18/78

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهرائية  -فردى  -مصرى الجنسية

313

8420038

-40
38
37

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8421313

-3
40

7810/80/11

7878/18/71

اسامه محمود عبده عوف وشريكتة  -اس كونسبت -
شركة توصية بسيطة

318

8421318

-3
40

7810/80/11

7878/18/71

اسامه محمود عبده عوف وشريكته  -اس كونسبت -
شركة توصية بسيطة

318

8433310

-3
40

7813/82/11

7878/18/11

اشرف سمير غبريال ميخائيل  -عرب بزنس ماشين
لالستيراد والتصدير  -فردى  -مصرى الجنسية

318

8437110

42
43

7813/81/73

7878/18/11

ورثة محمود برديس سيد -البرديسي لجميع اعمال
الغطس واالشغال البحريه  -شركة توصيه بسيطه

318

8431110

31
37

7813/81/14

7878/18/17

احمد طلعت احمد توفيق  -فرد  -مصرى الجنسية

318

8400338

-38
-31
-37
-34
33

7813/84/13

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهرائية  -فردى  -مصرى الجنسية

313

31

8400118

-37
-34
33
31

7813/84/12

7878/18/11

محمد احمد محمد حسين المنشاوى  -المحمدية لالجهزة
الكهربائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8420281

-3
37

7810/18/10

7878/18/71

شركة تطوير المتكامله مصر  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

311

8420281

-3
37

7810/18/10

7878/18/71

شركة تطوير المتكامله مصر  -شركة ذات مسئوليه
محدوده

311

8420043

-34
33
31

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8421211

41
33

7810/83/10

7878/18/17

شركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى  -شركة ذات
مسئوليه محدودة مصرية

318

8421211

41
33

7810/83/10

7878/18/14

شركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى  -شركة ذات
مسئوليه محدودة

318

8421212

41
33

7810/83/10

7878/18/17

شركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى  -شركة ذات
مسئوليه محدودة مصرية

318

8401043

-1
18

7813/87/71

7878/18/11

عالء نشات نصيف شريكه  -بيونيرز ميديكال تكنولوجي
 -شركه تضامن

318

8407231

-1
33

7810/17/10

7878/18/81

فايزر انك شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية
ديالوير

310

8420073

-1
-1
2

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8400347

-1
-1
-0
18

7813/84/13

7878/18/14

محمد احمد محمد حسين المنشاوى -المحمدية لالجهزة
الكهرائية _فردى  -مصرى الجنسية

313

8408343

-1

7810/11/71

7878/18/77

شركة اوراسكوم للتنميه مصر ش م م  -شركة مساهمة

318

مصرية

37

8401313

-2
17

7813/87/83

7878/18/17

بى تى .سوبريم بيلتينج بيركاسا

318

8437317

-0
18
13

7813/81/18

7878/18/17

ستودكس كوربوريشن

318

8420070

-0
-3
18

7810/18/71

7878/18/78

مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد  -مصرى الجنسية

313

8437111

-3
11

7813/81/73

7878/18/11

احمد السيد محمد علي بديوي  -البديوى برازرس
اليكتريك  -فرد مصرى الجنسية

318

8411801

-3
31

7810/87/81

7878/18/71

محمد مدحت محمد فتحى العيسوى  -صنى وورلد (
 - ) tppi thwuفرد مصرى الجنسية

311

