ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

ﺟﮭﺎز ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

ﻧﺷر اﻟﺗﺟدﯾد
رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ
۰۱۹۹۱۷٤

اﻟﻔﺌﺔ
۳٥

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﯾﺪاع
۲۰۰۷/۰٤/۰۲

۰۲۰۳۹۸۲

۳

۲۰۰۷/۰۷/۱۲

اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻓﻮراﯾﻔﺮ  ۲۱اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ
دﯾﻼوﯾﺮ
رﯾﻜﯿﺖ آﻧﺪ ﻛﻮﻟﻤﺎن )أوﻓﺮ ﺳﯿﺰ( ھﯿﻠﺚ ﻟﯿﻤﺘﺪ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۱

۰۲۳٦۲۰۲

-۱
-٤
-۱٦
-۳٥
-۳۷
-۳۹
٤۰
٤۲
-۱
-٤
-۱٦
-۳٥
-۳۷
-۳۹
٤۰
٤۲
۳٥

۲۰۰۹/۰۹/۲۳

ﺑﻰ ﺟﻰ اس ﺳﻲ ﺟﺎزﺑﺮوم

۲۰۲۱/۰۹/۰۱

۲۰۰۹/۰۹/۲۳

ﺑﻰ ﺟﻰ اس ﺳﻲ ﺟﺎزﺑﺮوم

۲۰۲۱/۰۹/۰۱

۲۰۱۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٤٥۹٤

٤۲

۲۰۱۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٤٥۹٥

۳۲

۲۰۱۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٤٥۹٦

۳٤

۲۰۱۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٤٥۹۹

۳۲

۲۰۱۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٤٦۰۱

۳٥

۲۰۱۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٤٦۰۱

۳٥

۲۰۱۱/۰۹/۱۲

۰۲۷۷۱۱٦

-۹
۳٥
۳

۲۰۱۲/۰۷/۱۸
۲۰۱۲/۱۱/۲٦

۰۰۹٥۳۸۸

۱۸

۱۹۹٥/۰٤/۱۸

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﯿﺸﻮس إﻧﻚ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﯿﺸﻮس إﻧﻚ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ  -ش م م -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﯿﺸﻮس إﻧﻚ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﯿﺸﻮس إﻧﻚ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﯿﺸﻮس إﻧﻚ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﯿﺸﻮس إﻧﻚ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ  -ش م م -
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﯿﺸﻮس إﻧﻚ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ  -ش م م -
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﺷﺮﯾﻜﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮب
ﻛﻮزﻣﯿﺘﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﺎﻣﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﺷﺮﯾﻜﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮب
ﻛﻮزﻣﯿﺘﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﺎﻣﻦ
ﻛﺎﻟﻔﯿﻦ ﻛﻼﯾﻦ  -ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺎرك ﺗﺮﺳﺖ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۱

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۰۹٥۳۸۹

۲٥

۱۹۹٥/۰٤/۱۸

ﻛﺎﻟﻔﯿﻦ ﻛﻼﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺎرك ﺗﺮﺳﺖ  -ش.م

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲۳۹۳۹۱

-۳
٥
۳۰

۲۰۰۹/۱۲/۲۳

رﯾﻜﯿﺖ آﻧﺪ ﻛﻮﻟﻤﺎن )أوﻓﺮ ﺳﯿﺰ( ھﯿﻠﺚ ﻟﯿﻤﺘﺪ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۲۰۱۰/۰۸/۰٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮادى ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲٤۹٥۰۳

۳۱

۲۰۱۰/۰۸/۰٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮادى ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲٤۹٥۰٤

۳۲

۲۰۱۰/۰۸/۰٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮادى ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲٥۲۱۲۷

۳

۲۰۱۰/۱۰/۱۷

۰۲٦۲۱۰۳

۳۱

۲۰۱۱/۰٦/۲۸

راﻣﻰ ﻣﺠﺪى ﻓﮭﻤﻰ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻰ  -اﯾﺲ ﻛﻮزﻣﺎﺗﯿﻚ  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
اﻟﻮادى ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻻﻋﻼف  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲۳٦۲۰۳

۰۲٦٤٥۹۳

۰۲۷۷۱۱۹

۰۲٤۹٥۰۲

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ
۲۰۲۱/۰۹/۰۱

۲۰۲۱/۰۹/۰۱
۲۰۲۱/۰۹/۰۱
۲۰۲۱/۰۹/۰۱
۲۰۲۱/۰۹/۰۱
۲۰۲۱/۰۹/۰۱
۲۰۲۱/۰۹/۰۱
۲۰۲۱/۰۹/۰۱
۲۰۲۱/۰۹/۰۱

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲٦۲۱۰٤

۱

۲۰۱۱/۰٦/۲۸

اﻟﻮادى ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻻﻋﻼف  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲٦۲۱۰٥

۱

۲۰۱۱/۰٦/۲۸

اﻟﻮادى ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻻﻋﻼف  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲٦٤۷۹٤

۲۸

۲۰۱۱/۰۹/۱٥

ﺷﺮﻛﺔ اﯾﻤﻮاى ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﻲ ﺗﻲ اي ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۰۲٦٥۹۸٦

۳

۲۰۱۱/۱۰/۱٦

۰۲٦٦۹٥٤

۹

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٥٥

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٥٦

٤۲

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٥۷

۹

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٥۸

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٥۹

٤۲

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦۰

۹

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦۱

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦۳

۹

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦٤

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦٥

٤۲

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦٦

۹

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦۷

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹٦۸

٤۲

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦۷۰۱٦

۳

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۷۰۱۷

۳

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲۷٦۳۹۱

۲٥

۲۰۱۲/۰٦/۲٦

۰۰٥۷۹۳۱

۲

۱۹۸۰/۰۹/۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺎﯾﻨﺰ ﺗﺮاﯾﺪﻧﺞ ﻛﻮ -اﻧﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
راﻣﻲ ﻣﺠﺪي ﻓﮭﻤﻲ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ اﯾﺲ ﻛﻮزﻣﺘﻜﺲ
ﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  --ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
راﻣﻲ ﻣﺠﺪي ﻓﮭﻤﻲ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ اﯾﺲ ﻛﻮزﻣﺘﻜﺲ
ﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  --ﻣﻨﺸﺄةﻓﺮدﯾﺔ
ﻋﺠﻼن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﺠﻼن واﺧﻮاﺗﮫ ) ﻋﺠﻼن واﺧﻮاﺗﮫ ( -
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺳﻌﻮدﯾﺔ
اﻛﺰوﻧﻮﺑﻞ ﻛﻮﺗﯿﻨﺠﺰ اﻧﺘﺮ ﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ال ﺑﻲ ﻓﻲ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۰٥۸۷۳۱

۳

۱۹۸۱/۰۳/۲٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن ش م

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۰٥۸۷۳٤

۳

۱۹۸۱/۰۳/۲٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن ش م

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۰٥۸۷۳٦

۳

۱۹۸۱/۰۳/۲٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۰٥۸۷۳۷

۳

۱۹۸۱/۰۳/۲٤

۰۰٦۰٥۲۷

۲۷

۱۹۸۲/۰٤/۰٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن ش  .م  .م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺟﻮن اﻟﺸﺮﻗﯿﻮن ﻟﻠﺴﺠﺎد ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۰٦۹۰۲٦

٥۰

۱۹۸۷/۰۳/۲۳

۰۰۷۲۲۸۳

۲۹

۱۹۸۸/۰٦/۱٥

اوﻛﻰ اى اﻟﯿﻜﺘﺮﯾﻚ اﻧﺪ ﺳﺘﺮى ﻛﻮ  ,ﻟﯿﻤﺘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲
۲۰۲۱/۰۹/۰۲

۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۱٤٤۹۱۹

۳٦

۲۰۰۱/۰۸/۲٥

۰۱٤٦٦۸۱

۳۰

۲۰۰۱/۱۰/۲۷

۰۱٤۷۷۰۸

٥

۲۰۰۱/۱۲/۰۸

۰۱٤۷۷۱۳

۱٦

۲۰۰۱/۱۲/۰۸

ﺟﻠﻒ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ﺑﻨﻚ ﺑﻰ اس ﺳﻰ ﺑﻨﻚ ﺧﺎص ﺗﺄﺳﺲ وﻗﺎﺋﻢ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
زﯾﺘﺎ اﺳﺒﺴﯿﺎل اس  .اﯾﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
ﺷﺮﻛﮫ اﻻﻧﻤﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻧﺪﻓﻜﻮ ش م م ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ذات
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﮫ ﻣﺤﺪوده
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻧﻤﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ) اﻧﺪﻓﻜﻮ (

۰۱٤۷۷۱٤

٥

۲۰۰۱/۱۲/۰۸

۰۱۹۲۳۳۰

۲۸

۲۰۰٦/۰۹/۲۷

۰۲٤٥٥۱۰

۳۲

۲۰۱۰/۰٥/۰۹

۰۲٥۳٥٥۱

۳۲

۲۰۱۰/۱۱/۲۱

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ )اﻧﺪﻓﻜﻮ( ش  .ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﺟﻮﺗﻠﯿﺐ دﯾﻔﯿﻠﻮﺑﻤﻨﺖ ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻔﺼﺎف ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻘﺎوﻻت ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻛﻮرز ﺑﺮوﯾﻨﺞ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۲٥۷۸۷۸

۳۰

۲۰۱۱/۰۳/۰۸

ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻔﺮ ﺑﻲ ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۰۲٥۹۸۷۹

-۳۷
-۳۸
-۳۹
٤۰
٤۱
-۲٦
-۲۸
-۲۹
۳۰
۳۱
٥

۲۰۱۱/۰٥/۰٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺟﻮن اﻟﺸﺮﻗﯿﻮن ﻟﻠﺴﺠﺎد ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۲۰۱۱/۰٥/۰٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺟﻮن اﻟﺸﺮﻗﯿﻮن ﻟﻠﺴﺠﺎد ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۲۰۱۱/۰۹/۰۷

۰۲٦٥٤٦۲

۱۱

۲۰۱۱/۰۹/۲۹

۰۲٦۷۰٥۱

٤۳

۲۰۱۱/۱۱/۱۳

۰۲٦۸٥۷۲

۳٥

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۸٥۷۳

۱٤

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲۷۰۹۳۱

۲٥

۲۰۱۲/۰۲/۱٦

۰۲۷۷۰۱٤

۷

۲۰۱۲/۰۷/۱٦

۰۰۳۹۱٥۰

۱٤

۱۹٦۱/۱۱/۱٥

۰۰٥۸۷۳٥

٥۰

۱۹۸۱/۰۳/۲٤

ﺟﯿﻨﻲ ﺑﺎﺑﻲ  -اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ﻛﻮ  ،ال ﺗﻲ دي  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اوال اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ش م ب )ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺰرﯾﺎ اوﻧﻮﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺪﻛﻮﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  -ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ وﺷﺮﻛﺎه -
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺪﻛﻮﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  -ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ وﺷﺮﻛﺎه -
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
رﯾﻮھﻦ ﻛﯿﻜﺎﻛﯿﻮﻛﻮ ،.ال ﺗﻲ دي  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن
ﻓﻮزى ﻋﺮﻓﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﺷﺮﻛﺎه  -ﻋﺮﻓﺔ ﺗﺮاك ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻌﺪات -
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﻛﻮﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل اوﺗﻮﻣﻮﺗﯿﻒ ج م ب ه  .ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن ﺷﺮﻛﮫ ﻣﺴﺎھﻤﮫ

۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۰۸۱۲۹۷

۳٥

۱۹۹۱/۱۱/۰٤

ﺳﺘﻮدﯾﻮوﻣﺤﻼت اﻟﺴﻼم ش ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۱۱۹۲۱۹

٦

۱۹۹۸/۱۱/۰٤

۰۱٤٥٤۷٥

۱۲

۲۰۰۱/۰۹/۱۱

ﺑﺮاﻧﺪ اﯾﻨﺮﺟﻰ اﻧﺪ اﯾﻨﻔﺮاﺳﺘﺮﻛﺘﺸﺮ ﺳﯿﺮﻓﯿﺴﺰ ﯾﻮ ﻛﯿﮫ  ،ال ﺗﻰ دى .
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ .
اﯾﺘﺸﺮ ﻟﯿﻤﺘﺪ  --ﺷﺮﻛﺔ ھﻨﺪﯾﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۱٤٥٤۷٦

۹

۲۰۰۱/۰۹/۱۱

اﯾﺘﺸﺮ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ھﻨﺪﯾﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۱٤٥٤۷۸

۱۲

۲۰۰۱/۰۹/۱۱

اﯾﺘﺸﺮ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ھﻨﺪﯾﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۲٥۹۸۸۰

۰۲٦٤٤۷۳

۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥

۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۱٤٥٤۸۰

۱۱

۲۰۰۱/۰۹/۱۱

اﯾﺘﺸﺮ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ھﻨﺪﯾﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۱٤٥٤۸۱

۱۲

۲۰۰۱/۰۹/۱۱

اﯾﺘﺸﺮ ﻟﯿﻤﺘﺪ  --ﺷﺮﻛﺔ ھﻨﺪﯾﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۲۳٤۱۲۱

۳

۲۰۰۹/۰۷/۲۱

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۲۳٤۱۲٤

۳

۲۰۰۹/۰۷/۲۱

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۲۳٤۱۲٥

۳

۲۰۰۹/۰۷/۲۱

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۲٦٤۷۰۳

۳٥

۲۰۱۱/۰۹/۱٤

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۲٦٥۸۹۹

۳٥

۲۰۱۱/۱۰/۱۲

۰۲٦٥۹۰۰

۳۸

۲۰۱۱/۱۰/۱۲

۰۲٦٥۹۰۱

٤۱

۲۰۱۱/۱۰/۱۲

۰۲٦٦٥۱٥

۳٤

۲۰۱۱/۱۰/۲٦

۰۲٦٦۹٦۲

٤۲

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦۸٥۲٥

۲۹

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۸٥۲٦

۳۰

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۸٥۲۷

۳۱

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۸٥۲۸

۳۲

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۸٥۲۹

۳٥

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۸٥۳۰

٤۲

۲۰۱۱/۱۲/۱۳

۰۲٦۹۸۳۸

۲۹

۲۰۱۲/۰۱/۱۸

۰۲۷۰۹۲۹

۱۸

۲۰۱۲/۰۲/۱٦

۰۲۷۰۹۳۰

۲۰

۲۰۱۲/۰۲/۱٦

۰۲۸۲٤۱۲

۳۰

۲۰۱۲/۱۲/۱۰

۰۰۷۹۳٦۸

۲٥

۱۹۹۱/۰۳/۱۱

ﻓﯿﻔﻮأل أل ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻓﯿﻔﻮأل أل ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻓﯿﻔﻮأل أل ﺳﻰ  -ش ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺄﺳﺴﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
اﻟﺘﻮﻧﺒﺎك ذ ذ م  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ  -اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺟﻮﺟﻞ ال ال ﺳﻰ .ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﻓﺎطﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ  -اﻧﺘﺮﺑﺮاﻧﺪز ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻮزﯾﻊ  -ﻣﺼﺮﯾﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
ﻓﺎطﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ  -اﻧﺘﺮﺑﺮاﻧﺪز ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻮزﯾﻊ  -ﻣﺼﺮﯾﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻓﺮدﯾﺔ
ﻓﺎطﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ  -اﻧﺘﺮ ﺑﺮاﻧﺪز ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻮزﯾﻊ  -ﻣﺼﺮﯾﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
ﻓﺎطﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ  -اﻧﺘﺮﺑﺮاﻧﺪز ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻮزﯾﻊ  -ﻣﺼﺮﯾﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻓﺮدﯾﺔ
ﻓﺎطﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ  -اﻧﺘﺮﺑﺮاﻧﺪز ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻮزﯾﻊ  -ﻣﺼﺮﯾﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻓﺮدﯾﺔ
ﻓﺎطﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ  -اﻧﺘﺮﺑﺮاﻧﺪز ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻮزﯾﻊ  -ﻣﺼﺮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻓﺮدﯾﮫ
ﺑﺴﺖ ﺗﺸﯿﺰ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﻟﺒﺎن  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
رﯾﻮھﻦ ﻛﯿﻜﺎﻛﯿﻮﻛﻮ ،.ال ﺗﻲ دي  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن
رﯾﻮھﻦ ﻛﯿﻜﺎﻛﯿﻮﻛﻮ ،.ال ﺗﻲ دي  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺴﻜﻮﯾﺖ واﻟﺤﻠﻮﯾﺎت اﻟﻤﺤﺪودة
)اﻟﺒﺴﻜﻮت اﻟﻮطﻨﻲ( ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ذات ﻣﺴﺆﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺗﻲ او اس اس.ار.ال  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۰۷۹۳٦۹

۲٥

۱۹۹۱/۰۳/۱۱

ﺗﻲ او اس اس.ار.ال  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۰۷۹۳۷۰

۲٥

۱۹۹۱/۰۳/۱۱

ﺗﻲ او اس اس.ار.ال  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۱۳۳۸۲٦

۳

۲۰۰۰/۰٦/۱۳

ﺳﻤﯿﺚ ﻛﻼﯾﻦ ﺑﯿﺘﺸﺎم ﻟﯿﻤﺘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۱۳۳۸۳٥

٤۲

۲۰۰۰/۰٦/۱۳

ﺳﻤﯿﺚ ﻛﻼﯾﻦ ﺑﯿﺘﺸﺎم ﻟﯿﻤﺘﺪ-ﺷﺮﻛﮫ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۱۳۳۸٥۰

۳

۲۰۰۰/۰٦/۱۳

ﺳﻤﯿﺚ ﻛﻼﯾﻦ ﺑﯿﺘﺸﺎم ﻟﯿﻤﺘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۱۳۳۸٥۱

٥

۲۰۰۰/۰٦/۱۳

ﺳﻤﯿﺚ ﻛﻼﯾﻦ ﺑﯿﺘﺸﺎم ﻟﯿﻤﺘﺪ-ﺷﺮﻛﮫ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۱۳۳۸٥۸

٤۱

۲۰۰۰/۰٦/۱۳

ﺳﻤﯿﺚ ﻛﻼﯾﻦ ﺑﯿﺘﺸﺎم ﻟﯿﻤﺘﺪ-ﺷﺮﻛﮫ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
۲۰۲۱/۰۹/۰٦

۰۱٤٥۳۱٥

٤۲

۲۰۰۱/۰۹/۰۸

طﺎرق ﻧﻮر ﻓﻮﺗﻮﺳﺎل

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۱٤٥۷۱۸

۲

۲۰۰۱/۰۹/۱۸

واﻛﺴﻮﯾﻞ أ  .ج ) ش ﻣﺴﺎھﻤﺔ (

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۱٤٥۷۱۹

۳

۲۰۰۱/۰۹/۱۸

واﻛﺴﻮﯾﻞ ا ج ش.م

۲۰۲۱/۰۹/۰۷

۰۲۱۰۳۹۷

٤

۲۰۰۷/۱۲/۱۳

۰۲٦۱۱۱٥

۱٦

۲۰۱۱/۰٦/۰۷

۰۰۳۱۲۱۰

۳٤

۱۹٥٥/۱۲/۲٦

۰۱٤٤٦٥٤

۱

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٥٥

۲

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٥٦

۳

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٥۸

٦

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٥۹

۷

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦۰

۸

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦۲

۱۱

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦۳

۱۲

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦٤

۱٦

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦٥

۱۷

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦٦

۲۷

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦۷

۱

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦۸

۲

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦٦۹

۳

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷۰

٤

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷۱

٦

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷۲

۷

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷۳

۸

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷٤

۹

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷٥

۱۱

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷٦

۱۲

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷۷

۱٦

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

۰۱٤٤٦۷۸

۱۷

۲۰۰۱/۰۸/۱۸

ادﺟﻮﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﺟﺮوب ) أى  -أم  -ﺟﻰ ( أس أﯾﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻردن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﮭﻨﺪس  /اﺣﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ وﺷﺮﯾﻜﺔ -
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﺮاﻧﺪس اس اﯾﮫ ار ال ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺴﺮا
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
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۲۰۲۱/۰۹/۰۸
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۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸

ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺰﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۱٤۷۱٤۸

۳

۲۰۰۱/۱۱/۱۱

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺰﯾﮫ اﻟﺘﺠﺎرﯾﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ م  .م ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﮫ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۱٤۷۱٤۹

۳

۲۰۰۱/۱۱/۱۱

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺰﯾﮫ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺷﺮﻛﺔ ) م  .م ( ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۱٤۸۳۷٥

۳۰

۲۰۰۲/۰۱/۱٦

۰۱۹٦۹۷۱

۳

۲۰۰۷/۰۲/۲۷

ﺑﯿﺘﺰا ھﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪوده اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﮫ _
ﻣﺆﻟﻔﮫ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
رﯾﻜﯿﺖ ﺑﻨﻜﯿﺰر ان  .ﻓﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ھﻮﻟﻨﺪﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۲۰۳٤٤۲

۲۹

۲۰۰۷/۰۷/۰۲

۰۲٥٤۳٦۳

۲۹

۲۰۱۰/۱۲/۰۹

۰۲٦٤۳۳۷

۱۲

۲۰۱۱/۰۹/۰٥

۰۲٦٤٥۲۹

۳٤

۲۰۱۱/۰۹/۰۸

۰۲٦٥۲۰۸

٤۲

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﯿﺒﺴﻰ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )ش.م.م(  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﯿﺒﺴﻰ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﮫ
ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻛﻰ ﺗﻰ اﻧﺪ ﺟﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﻛﻮرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺆﻟﻔﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻛﻮرﯾﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  ---ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۰۲٦۷٥۱۹

۷

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

۰۲٦۷٥۲۰

۹

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺆﻟﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﯿﺎﺑﺎن
ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۲٦۷٥۲٤

۲۱

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۲٦۷٥۲٥

۲٥

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۲٦۷٥۲٦

۳۷

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۲٦۷٥۲۷

٤۱

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۰۲٦۹٤۰۳

۹

۲۰۱۲/۰۱/۰٥

۰۲٦۹٤۰٤

۹

۲۰۱۲/۰۱/۰٥

۰۲۷٤٤۳٦

۳

۲۰۱۲/۰٥/۰۳

۰۲۷٤٤۳۷

۳

۲۰۱۲/۰٥/۰۳

۰۲۷٤٤۳۹

۳

۲۰۱۲/۰٥/۰۳

۰۲۷٤٤٤۱

۳

۲۰۱۲/۰٥/۰۳

۰۲۷٤٤٤۲

۳

۲۰۱۲/۰٥/۰۳

۰۲۷٤٤٤۳

۳

۲۰۱۲/۰٥/۰۳

۰۰۳۸۹٥٥

۹

۱۹٦۱/۰۹/۰٤

۰۰٥٦۳٥٦

۷

۱۹۷۹/۰۹/۲۷

ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر و
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ -ﻓﺮد -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻰ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻰ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻓﺮد ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻰ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻰ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻓﺮدى  -ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ
ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻰ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻓﺮد ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺳﺘﺎﻧﻠﻰ ﺑﻼك اﻧﺪ دﯾﻜﯿﺮ اﻧﻚ
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۰۰٥٦۳٥۷

۹

۱۹۷۹/۰۹/۲۷

ﺳﺘﺎﻧﻠﻰ ﺑﻼك اﻧﺪ دﯾﻜﯿﺮ اﻧﻚ
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۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸

۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۸
۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۰۰٥٦۳٥۸

۲۰

۱۹۷۹/۰۹/۲۷

ﺳﺘﺎﻧﻠﻰ ﺑﻼك اﻧﺪ دﯾﻜﯿﺮ اﻧﻚ

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۰۱۳۳۸۲۸

۹

۲۰۰۰/۰٦/۱۳

ﺟﻼﻛﺴﻮ ﺟﺮوب ﻟﯿﻤﺘﺪ

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۰۱۳۳۸٥۲

۹

۲۰۰۰/۰٦/۱۳

ﺟﻼﻛﺴﻮ ﺟﺮوب ﻟﯿﻤﺘﺪ

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۰۱٤٥۳۲۱

٤۲

۲۰۰۱/۰۹/۰۸

۰۱٤٥۳۲۲

٤۲

۲۰۰۱/۰۹/۰۸

۰۱٥۲۲٥۳

۳۰

۲۰۰۲/۰٦/۲٦

۰۱٥۲۳۰۰

۲۹

۲۰۰۲/۰٦/۲۹

۰۱٥۲۳۰۱

۳۰

۲۰۰۲/۰٦/۲۹

۰۲۳۷۰۳٦

۱۲

۲۰۰۹/۱۰/۱۳

۰۲٤٤۹۳۹

۳۰

۲۰۱۰/۰٤/۲٦

ﺗﺸﻮﯾﺲ ھﻮﺗﯿﻠﺰ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻧﻚ  ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺗﺸﻮﯾﺲ ھﻮﺗﯿﻠﺰ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻧﻚ  ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ وﺷﺮﯾﻜﺘﮫ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻧﻮار ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ
ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ وﺷﺮﯾﻜﺘﮫ وﯾﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻧﻮار
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ وﺷﺮﯾﻜﺘﮫ وﯾﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺳﻢ ش اﻻﻧﻮار ) ش
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺴﯿﻄﮫ (
ذى ﺟﻮدﯾﯿﺮ ﺗﺎﯾﺮ اﻧﺪ راﯾﺮ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻓﻰ
اوھﺎﯾﻮ
اﻧﺘﺮﻛﻮﻧﺘﯿﻨﯿﻨﺘﺎل ﺟﺮﯾﺖ ﺑﺮاﻧﺪز ال ال ﺳﻰ

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۰۲٤٦٦۰٦

۳

۲۰۱۰/۰٥/۳۱

۰۲٥۸٥٤۲

۱۸

۲۰۱۱/۰۳/۲۸

۰۲٥۸٥٤٥

۱۸

۲۰۱۱/۰۳/۲۸

راﻣﻰ ﻣﺠﺪى ﻓﮭﻤﻰ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻰ  -اﯾﺲ ﻛﻮزﻣﺎﺗﻜﺲ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد
واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  --ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
أﻧﺪر ارﻣﻮر ،أﻧﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ ﻣﺮﯾﻼﻧﺪ-
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﻧﺪر ارﻣﻮر  ،اﻧﻚ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ ﻣﺮﯾﻼﻧﺪ

۰۲٦۰۰۰٥

-۱۱
-۱۲
-۱۳
۱٤
۱٥
۱۸

۲۰۱۱/۰٥/۰۸

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺟﻮن اﻟﺸﺮﻗﯿﻮن ﻟﻠﺴﺠﺎد  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

۰۲٦۷٥۲۸

٤۲

۲۰۱۱/۱۱/۲۱

ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺆﻟﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﯿﺎﺑﺎن
ﻧﯿﻜﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۰۲٦۷٦۲٥

۳

۲۰۱۱/۱۱/۲۳

۰۲٦۷٦۲۷

۳

۲۰۱۱/۱۱/۲۳

۰۲٦۷٦۲۸

۳

۲۰۱۱/۱۱/۲۳

۰۲٦۷٦۲۹

۳

۲۰۱۱/۱۱/۲۳

۰۰۸۱۸۰۱

۳۰

۱۹۹۱/۱۲/۳۰

ﻋﺎدل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم وﺷﺮﯾﻜﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ اطﻼﻧﺘﺲ ﻛﻠﯿﻦ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﻋﺎدل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم وﺷﺮﯾﻜﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ اطﻼﻧﺘﺲ ﻛﻠﯿﻦ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﻋﺎدل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم وﺷﺮﯾﻜﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ اطﻼﻧﺘﺲ ﻛﻠﯿﻦ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﻋﺎدل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم وﺷﺮﯾﻜﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ اطﻼﻧﺘﺲ ﻛﻠﯿﻦ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﻛﺮﯾﺪﯾﻦ اﯾﮫ اس

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۱۰٤۷۳۸

۲٥

۱۹۹۷/۰۱/۰٦

ﻛﺮاﯾﻮﻻ ﺑﺮوﺑﯿﺮﺗﺰ ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۱۰٤۷٤۰

۲

۱۹۹۷/۰۱/۰٦

ﻛﺮاﯾﻮﻻ ﺑﺮوﺑﯿﺮﺗﺰ ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۱٥۳٥۰٦

۳۰

۲۰۰۲/۰۸/۱۱

۰۱٥۳٥۱۱

۲۹

۲۰۰۲/۰۸/۱۲

۰۱٥۳٥۱۲

۲۰

۲۰۰۲/۰۸/۱۱

۰۱٥۳٥۱٤

۲۹

۲۰۰۲/۰۸/۱۱

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ) ﻣﺼﺮ ( ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ) ﻣﺼﺮ ( ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ) ﻣﺼﺮ ( ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ) ﻣﺼﺮ ( ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦۷٥۲۳

۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹
۲۰۲۱/۰۹/۰۹

۲۰۲۱/۰۹/۱۲
۲۰۲۱/۰۹/۱۲
۲۰۲۱/۰۹/۱۲

ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ )ﻣﺼﺮ ( ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )ﻧﯿﻮ ﻓﻼش(  -ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢ  -ﻓﺮد
ﻣﺪرﺳﺔ دى ﻻﺳﺎل اﻟﻔﺮﯾﺮ  -ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٤٥۱۷۹

٤۱

۲۰۱۰/۰٤/۲۹

ﺳﻤﯿﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﻮاز  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦۱٤۸٥

۹

۲۰۱۱/۰٦/۱٤

۰۲٦٥۲٤۰

٤۳

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻜﺲ ﻛﻮ ،.ال ﺗﻰ دى  -ﺷﺮﻛﺔ ذات
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻛﻮرﯾﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲
۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٥۲٤۲

۳٦

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٥۲٤۳

۳۹

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٥۲٤٤

٤۳

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٥۲٤٥

۳٥

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٥۲٤٦

۳٦

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٥۲٤۸

٤۳

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٥۲٥۱

۳۹

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٦۹۲۲

٤۳

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٦۹۲۳

٤۱

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٦۹۲٤

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٦۹۲٥

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٦۹۲٦

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲٦٦۹۲۷

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ش م م -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲۷۲۹۰٥

۹

۲۰۱۲/۰۳/۲۸

ھﺸﺎم اﻟﺸﺤﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ  -ﻧﯿﻮ ﻟﻮرد  -ﻓﺮدي ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲۷۲۹۰٦

۹

۲۰۱۲/۰۳/۲۸

ھﺸﺎم اﻟﺸﺤﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ  -ﻧﯿﻮ ﻟﻮرد  -ﻓﺮدي -ﻣﺼﺮي

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۲۷۸۲۹۰

٥

۲۰۱۲/۰۸/۲۷

۰۱٤۷٤۲۸

۳

۲۰۰۱/۱۱/۲۱

اوﺗﻮﻣﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ روﯾﺎل ﻟﻼﻋﺸﺎب اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ -
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﮫ اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﮫ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ  /ش.م

۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۰۱٥۳٤٥٦

۳

۲۰۰۲/۰۸/۱۰

۰۲٤۸٥۹٤

۱

۲۰۱۰/۰۷/۱۲

۰۲٤۸٥۹۷

۱۸

۲۰۱۰/۰۷/۱۲

۰۲٤۸٥۹۸

۳٥

۲۰۱۰/۰۷/۱۲

۰۲۷۰۱٥۱

٥

۲۰۱۲/۰۱/۲۹

ﯾﻌﻘﻮب ﺟﺮﺟﺲ ﺣﻨﺎ ﺟﺎﻛﻮب ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔﻓﺮدﯩﻤﺼﺮى
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت )
ﻣﻨﺘﺠﺎت ( ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
ش.م.ق
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
ش.م.ق
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ ﺳﯿﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۳

۰۲۷۰۱٥۲

٥

۲۰۱۲/۰۱/۲۹

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ ﺳﯿﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۳

۰۱٥۳۹۱۲

۲۹

۲۰۰۲/۰۸/۳۱

۰۲۳٤۸۲۲

۳۹

۲۰۰۹/۰۸/۱۳

۰۲۳۸۸۸٦

٤۱

۲۰۰۹/۱۲/۰۸

۲۰۲۱/۰۹/۱۲
۲۰۲۱/۰۹/۱۲

۲۰۲۱/۰۹/۱۳
۲۰۲۱/۰۹/۱۳
۲۰۲۱/۰۹/۱۳
۲۰۲۱/۰۹/۱۳
۲۰۲۱/۰۹/۱۳

۰۱٤۲٥۰۷

۱٦

۲۰۰۱/۰٥/۰۹

۰۱٤۲٥۰۸

۱۸

۲۰۰۱/۰٥/۰۹

۰۱٤۲٥۰۹

۲٥

۲۰۰۱/۰٥/۰۹

۰۱٤۲٥۱۰

۲۸

۲۰۰۱/۰٥/۰۹

۰۱٤٦۲۳۲

۳۷

۲۰۰۱/۱۰/۱۰

۰۱٤٦۲۳۳

۳۰

۲۰۰۱/۱۰/۱۰

۰۱٤٦۲۳٤

۲۹

۲۰۰۱/۱۰/۱۰

۰۱٥٤۱۹٤

۱۰

۲۰۰۲/۰۹/۱۱

۰۱٥٤۱۹٥

۲۰

۲۰۰۲/۰۹/۱۱

۰۱٥٤۱۹۷

۲۸

۲۰۰۲/۰۹/۱۱

۰۲٥۹۸۷۸

-۲۱
-۲۲
-۲۳
۲٤
۲٥
۳

۲۰۱۱/۰٥/۰٤

دﯾﺴﻜﻔﺮى ﻛﻮﻣﯿﻮﻧﯿﻜﺎﺷﻨﺰ إل إل ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
دﯾﺴﻜﻔﺮى ﻛﻮﻣﯿﻮﻧﯿﻜﺎﺷﻨﺰ إل إل ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
دﯾﺴﻜﻔﺮى ﻛﻮﻣﯿﻮﻧﯿﻜﺎﺷﻨﺰ إل إل ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
دﯾﺴﻜﻔﺮى ﻛﻮﻣﯿﻮﻧﯿﻜﺎﺷﻨﺰ إل إل ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺮى اﺧﻮان ) ﻋﻤﺎد ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺴﻜﺮى وﺷﺮﻛﺎه ( ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺮي اﺧﻮان  -ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺴﻜﺮﯾﻮﺷﺮﻛﺎه  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺮى اﺧﻮان ) ﻋﻤﺎد ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺴﻜﺮى وﺷﺮﻛﺎة (
ﺳﺎﻣﺮ ﺻﺒﺮى ﻋﺸﻢ اﻟﻠﺔ وﻧﺎﺟﻰ ﺻﺒﺮى ﻋﺸﻢ اﻟﻠﺔ -ﺻﺒﯿﻜﻮﺗﺮﯾﺪ
ﺑﯿﺒﻰ ﺟﻮﻧﯿﻮر -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﺳﺎﻣﺮ ﺻﺒﺮى ﻋﺸﻢ اﻟﻠﺔ وﻧﺎﺟﻰ ﺻﺒﺮى ﻋﺸﻢ اﻟﻠﺔ -ﺻﺒﯿﻜﻮﺗﺮﯾﺪ
ﺑﯿﺒﻰ ﺟﻮﻧﯿﻮر -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﺳﺎﻣﺮ ﺻﺒﺮى ﻋﺸﻢ اﻟﻠﺔ وﻧﺎﺟﻰ ﺻﺒﺮى ﻋﺸﻢ اﻟﻠﺔ -ﺻﺒﯿﻜﻮﺗﺮﯾﺪ
ﺑﯿﺒﻰ ﺟﻮﻧﯿﻮر -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺟﻮن اﻟﺸﺮﻗﯿﻮن ﻟﻠﺴﺠﺎد  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۱۱/۰٦/۰٥

اطﻼﻟﺘﻰ ﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ واﻟﻌﻄﻮر

۲۰۲۱/۰۹/۱٤

۰۲٦٦۹٤۱

۳۰

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻔﺮ ﺑﻰ ال ﺳﻰ  ---ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱٤

۰۲٦٦۹٤۲

۳۲

۲۰۱۱/۱۱/۰۳

ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻔﺮ ﺑﻰ ال ﺳﻰ  ---ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱٤

۰۲۷۱٥۱٥

٥

۲۰۱۲/۰۲/۲۹

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ ﺳﯿﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ .ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱٤

۰۲۷۲۹۷۸

٥

۲۰۱۲/۰۳/۲۹

۰۲۷۲۹۸۰

٥

۲۰۱۲/۰۳/۲۹

۰۰۳۱۳۳۸

۱۷

۱۹٥٦/۰۱/۲٤

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ ) ﺳﯿﺪ (  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ )ﺳﯿﺪ (  ---ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ذي وھﯿﺘﺎﻛﺮ ال ال ﺳﻲ

۲۰۲۱/۰۹/۱٤

۰۰٥۱۲۳٤

۳٤

۱۹۷٥/۱۲/۲٥

۰۰٥٦۰۹۹

٥

۱۹۷۹/۰۷/۱۷

۰۰٥٦٥۹۲

۲۱

۱۹۷۹/۱۱/۱٥

ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﺮاﻧﺪس اس اﯾﮫ ار ال ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺴﺮا
اوﺗﺰوﻛﺎ ﻓﺎرﻣﺎ ﺳﻮﺗﯿﻜﺎل ﻛﻮ ﻟﯿﻤﺘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن
دارت اﻧﺪ ﺳﺘﺮﯾﺰ اﻧﻚ ش .ﻣﺘﺤﺪة

۲۰۲۱/۰۹/۱٥

۰۰٦۰۲۰٦

۱٦

۱۹۸۲/۰۲/۱٥

ﻛﺎﺑﻮﺷﯿﻜﻲ ﻛﺎﯾﺸﺎ ﺑﯿﻠﻮت

۲۰۲۱/۰۹/۱٥

۰۰٦٦۸۰۸

۱٦

۱۹۸٦/۰۱/۲۹

ﻛﺎﺑﻮﺷﯿﻜﻲ ﻛﺎﯾﺸﺎ ﺑﯿﻠﻮت

۲۰۲۱/۰۹/۱٥

۰۱۱٤۸٤٥

۷

۱۹۹۸/۰٥/۱۷

ذي وھﯿﺘﺎﻛﺮ ال ال ﺳﻲ

۲۰۲۱/۰۹/۱٥

۰۱۱٤۸٤٦

۸

۱۹۹۸/۰٥/۱۷

ذي وھﯿﺘﺎﻛﺮ ال ال ﺳﻲ

۲۰۲۱/۰۹/۱٥

۰۱٤۷۱۰٦

۳۳

۲۰۰۱/۱۱/۱۰

۰۱٦۱۹٥۸

۳٤

۲۰۰۳/۰۹/۱۰

ار.اﻧﺪ.اﯾﮫ ﺑﺎﯾﻠﻰ اﻧﺪ ﻛﻮ -ﺷﺮﻛﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪودة ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﯾﺮﻟﻨﺪا.
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﺮاﻧﺪس اس اﯾﮫ ار ال ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱٥

۰۲٦۰۹۹۹

۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٤

۲۰۲۱/۰۹/۱٤
۲۰۲۱/۰۹/۱٥
۲۰۲۱/۰۹/۱٥
۲۰۲۱/۰۹/۱٥

۲۰۲۱/۰۹/۱٥

طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺴﺮا
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﯿﺎن ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرة  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۰۲٥٤۰٤٥

۳٥

۲۰۱۰/۱۲/۰۱

۰۲٥٥٥٥٦

٤۲

۲۰۱۱/۰۱/۰٦

۰۲٦۲٥۱٤

۲۹

۲۰۱۱/۰۷/۰۷

ﺳﺎﻧﺪ ﺟﯿﺖ ال ﺗﻰ دى  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻣﻮدا  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻨﺎء ادﯾﺐ دﯾﺮوان ) اﻟﻤﺮاﻋﻲ (  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ

۰۲٦۰۱٤٥

۱٦

۲۰۱۱/۰٥/۱۱

۰۲٦۲۱۰۹

۱

۲۰۱۱/۰٦/۲۸

اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺟﺮاﻧﺪ ﺑﻼﺳﺖ  -ش .م.م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮادى ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻻﻋﻼف -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۰۲٦٤۸٤۰

٥

۲۰۱۱/۰۹/۱۸

۰۲٦٤۸٤۱

۳٥

۲۰۱۱/۰۹/۱۸

۰۲٦٤۸٤۲

۳٤

۲۰۱۱/۰۹/۱۸

۰۲٦٤۸۹۷

۲٥

۲۰۱۱/۰۹/۱۹

۰۲٦٦۰۸۲

۱۷

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۸۳

۲

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۸٤

۱

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۸٥

۱

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۸٦

۲

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۸۷

۳

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۸۸

٤

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۸۹

۱٦

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۹۰

۱۷

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۹۱

۱

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۹۲

۲

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۹۳

۳

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۹٤

٤

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۹٥

۱٦

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲٦٦۰۹٦

۱۷

۲۰۱۱/۱۰/۱۷

۰۲۷۷۱۹۲

۳٥

۲۰۱۲/۰۷/۲۲

۰۲۷۷۱۹۳

۳۷

۲۰۱۲/۰۷/۲۲

۰۲۷۷۱۹٥

۳٥

۲۰۱۲/۰۷/۲۲

۰۰۳۰۱۲۱

۳٤

۱۹٥٥/۰۳/۲۷

۰۰٤۹٥۰٤

۱

۱۹۷٤/۰٥/۲۸

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ )ﻓﺎرو ﻓﺎرﻣﺎ(  -ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ )ﻓﺎرو ﻓﺎرﻣﺎ(  -ش م م -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﻔﯿﻖ اﻟﺴﻌﺪاوى وﺷﺮﻛﺎة  -إى ﺗﻰ - E T
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﻋﺼﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺤﺎن وﺷﺮﻛﺎه  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺷﻦ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد -
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
آﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ
آﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ
آﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ
آﺑﺮو اﻧﺪ اﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ
آﺑﺮو اﻧﺪ اﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ
آﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ
آﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ  -اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﺑﺮو اﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﺰ اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ )اﯾﺠﯿﺘﺎم(  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ -ش م م
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ )اﯾﺠﯿﺘﺎم(  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ )اﯾﺠﯿﺘﺎم(  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﺮاﻧﺪس اس اﯾﮫ ار ال ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺴﺮا
اﻟﻨﻜﺲ اﺳﺘﺮﯾﺎ ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ

۲۰۲۱/۰۹/۱٥
۲۰۲۱/۰۹/۱٥
۲۰۲۱/۰۹/۱٥
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
۲۰۲۱/۰۹/۱۹
۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۰٤۹٥۰٥

۲

۱۹۷٤/۰٥/۲۸

اﻟﻨﻜﺲ اﺳﺘﺮﯾﺎ ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۰٥۹۷۷٤

۷

۱۹۸۱/۱۱/۰۸

ﻛﯿﺘﻮ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۰۷٥٤۲٥

۳

۱۹۸۹/۱۰/۱۰

ﺳﻤﯿﺜﻜﻼﯾﻦ ﺑﯿﺘﺸﺎم ﻟﯿﻤﺘﺪ -ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۰۸۰۸٦۲

۲۹

۱۹۹۱/۰۹/۱۸

۰۱٤٤۸٥۲

۳۰

۲۰۰۱/۰۸/۲۱

ﺳﺎرا ﻓﻮدز ال ال ﺳﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻔﺮ ﺑﻰ ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹
۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۱٤٦۰۱۸

۲

۲۰۰۱/۱۰/۰۲

واﻛﺴﻮﯾﻞ ا ﺟﻰ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۱٤٦۰۱۹

۳

۲۰۰۱/۱۰/۰۲

واﻛﺴﻮﯾﻞ ا ﺟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﯾﺴﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۱٤٦٦۷۲

۳۹

۲۰۰۱/۱۰/۲۷

۰۱٤۷٥۸۸

۹

۲۰۰۱/۱۲/۰۱

ﻓﺎﻧﺠﺎرد ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺎرك ھﻮﻟﺪﯾﻨﺠﺰ ﯾﻮاس اﯾﺔ ال ال ﺳﻰ  .ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ .
ﻣﺎﺟﻨﯿﺘﻚ  ،اﻧﻚ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۲٥٤٦٥۲

۳٥

۲۰۱۰/۱۲/۱٦

۰۲٥٦۸٥۸

۹

۲۰۱۱/۰۲/۱۳

ﺳﻜﺘﺸﺮ ﯾﻮ اس اﯾﮫ اﻧﻚ اي اي  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻔﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻣﺮﯾﻜﺎ
ﻛﺮﻓﯿﻮﺷﻦ  ۳ ۳اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔاﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

۰۲٥۸٤٦۲

-۳
٥
۳۱

۲۰۱۱/۰۳/۲٤
۲۰۱۱/۰٦/۲۸

ﺟﻼﻛﺴﻮ ﺳﻤﯿﺜﻜﻼﯾﻦ ھﯿﻠﺜﻜﯿﺮ )ﯾﻮ ﻛﯿﮫ( اي ﺑﻲ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻮادى ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻻﻋﻼف  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۲٦۲۱۰۷

۱

۲۰۱۱/۰٦/۲۸

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮادى ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻻﻋﻼف -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۲٦۲۱۰۸

۳۱

۲۰۱۱/۰٦/۲۸

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮادى ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻻﻋﻼف -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۰۲٦۳۷۱۲

۳۰

۲۰۱۱/۰۸/۱٤

۰۰٥۹۹٦۷

۷

۱۹۸۱/۱۲/۲۸

۰۰٥۹۹٦۸

۲۸

۱۹۸۱/۱۲/۲۸

۰۰٦۲٦٤۷

۳٤

۱۹۸۳/۰۷/۰۹

۰۱٤۳٥۱۲

۳۰

۲۰۰۱/۰٦/۱۹

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺣﻠﻮﯾﺎت اﻟﺮﺷﯿﺪى اﻟﻤﯿﺰان  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﻟﯿﺠﻮﺟﻮرﯾﺲ أ \س ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﻟﯿﺠﻮﺟﻮرﯾﺲ أ \س ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﺮاﻧﺪس اس اﯾﮫ ار ال  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺴﺮا
ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻔﺮ ﺑﻰ ال ﺳﻰ  --ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۱۷۱۱۹۸

٤۱

۲۰۰٤/۱۲/۱٤

دﯾﻨﺘﻮﻧﺰ ﺟﺮوب )ﺟﻤﻌﯿﮫ ﺳﻮﯾﺴﺮﯾﮫ(

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۲۱٥۸۱۰

۳٥

۲۰۰۸/۰٤/۲۹

۰۲۱٥۸۱۱

٤۲

۲۰۰۸/۰٤/۲۹

۰۲۱٥۸۱۲

۱٦

۲۰۰۸/۰٤/۲۹

۰۲۱٥۸۱۳

۳٥

۲۰۰۸/۰٤/۲۹

۰۲۱۹۸۷۰

۱٦

۲۰۰۸/۰۷/۲٤

ﺑﻮز أﻟﻦ ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن اﻧﺘﻠﻜﺘﯿﻮال ﺑﺮوﺑﺮﺗﻰ ھﻮﻟﺪﻧﺠﺰ ال ال ﺳﻲ -
ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺑﻮز أﻟﻦ ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن اﻧﺘﻠﻜﺘﯿﻮال ﺑﺮوﺑﺮﺗﻰ ھﻮﻟﺪﻧﺠﺰ ال ال ﺳﻲ -
ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺑﻮز أﻟﻦ ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن اﻧﺘﻠﻜﺘﯿﻮال ﺑﺮوﺑﺮﺗﻰ ھﻮﻟﺪﻧﺠﺰ ال ال ﺳﻲ -
ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺑﻮز أﻟﻦ ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن اﻧﺘﻠﻜﺘﯿﻮال ﺑﺮوﺑﺮﺗﻰ ھﻮﻟﺪﻧﺠﺰ ال ال ﺳﻲ -
ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻠﻔﺎء ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮده اﻟﺴﺤﺎر  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۲۳۹۳۳٤

۳٥

۲۰۰۹/۱۲/۲۲

۰۲٥۹٤٦۰

۳

۲۰۱۱/۰٤/۱۹

۰۲٦٤٤۲۳

۲۹

۲۰۱۱/۰٦/۰۷

راﺗﻮﻣﺎج ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ش ذ م م  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺎوع وﺷﺮﻛﺎة  -داى ﺗﻚ ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
اﻟﻄﻨﺒﻮﻟﻲ وﺷﺮﻛﺎه  -اﻟﻤﺰارﻋﻮن اﻟﻌﺮب  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

۰۲٦۲۱۰٦

۲۰۲۱/۰۹/۱۹
۲۰۲۱/۰۹/۱۹
۲۰۲۱/۰۹/۱۹
۲۰۲۱/۰۹/۱۹

۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰
۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۲٦٥۲٤۱

۳٥

۲۰۱۱/۰۹/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪن ﺑﯿﺮاﻣﯿﺪز ﺑﻼزا  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۲٦٥۸۰٥

۳۲

۲۰۱۱/۱۰/۱۱

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﯿﺎه ﻣﺼﺮ  -اﻛﻮا دﻟﺘﺎ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۲٦٥۸۰٦

۳۲

۲۰۱۱/۱۰/۱۱

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﯿﺎه ﻣﺼﺮ  -اﻛﻮا دﻟﺘﺎ ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۲٦٦۳۱۸

۱٦

۲۰۱۱/۱۰/۲۳

ﻛﻮراري ﻛﻮ .ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻈﻤﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

۰۰٤۷۳۹٤

۳٥

۱۹۷۱/۱۰/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ طﻨﻄﺎ ﻣﻮﺗﻮرز ش م م

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۰٤۷۸٥٦

۳۰

۱۹۷۲/۰٥/۰۹

وﯾﻨﺎﺑﻜﺲ ﻟﯿﻤﺘﺪ ش م م

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۱۱٤۲٤۲

۱۲

۱۹۹۸/۰٤/۲۳

۰۱۳۸۹۰٤

۳۲

۲۰۰۰/۱۲/۱۱

ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال .ال  .ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ش م م

۲۰۲۱/۰۹/۲۱
۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۱۳۹۲۲٦

۷

۲۰۰۰/۱۲/۲۳

ھﯿﻮﺳﻮﻧﺞ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ ش م ﻛﻮرﯾﮫ

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۱۳۹۲۲۷

۹

۲۰۰۰/۱۲/۲۳

ھﯿﻮﺳﻮﻧﺞ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ ش .ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻮرﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۱۳۹۲۲۸

۲۳

۲۰۰۰/۱۲/۲۳

ھﯿﻮﺳﻮﻧﺞ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ ش .ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻮرﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۲۳٤۹۹۱

۳٥

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ -

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۲۳٤۹۹٤

۳٥

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۲۳٤۹۹٦

۱٦

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

۰۲۳٤۹۹۷

۲۹

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

۰۲٦٤۰٥۲

۹

۲۰۱۱/۰۸/۲۲

۰۲٦۷۷٥۳

۲۹

۲۰۱۱/۱۱/۲۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ش م م  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ش م م  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﯾﺘﻮن ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺪة اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
وﻻﯾﺔ اوھﺎﯾﻮ
ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻨﺎء ادﯾﺐ دﯾﺮوان  -اﻟﻤﺮاﻋﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۰۲۷۳۰۷۷

۳۰

۲۰۱۲/۰٤/۰۳

۰۰۷۷۳۸۹

۳۰

۱۹۹۰/۰٥/۲٦

اﯾﻤﻦ ﻓﺮج ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ  -ﻛﻮرﻧﯿﮫ دورﯾﮫ ﺷﻮﻛﻮﻻﺗﯿﺮ  -ﻓﺮد
ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺑﻰ ﺗﻰ اﻧﺪوﻓﻮد ﺳﺎﻛﯿﺰ ﻣﻜﻤﻮر ﺗﻰ ﺑﻰ ﻛﯿﮫ ذات ﻣﺴﺆﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۰۷۹۳٥۹

۳٤

۱۹۹۱/۰۳/۱۰

ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن  -ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۰۸۰۹۲٦

۳٥

۱۹۹۱/۰۹/۲۸

ذى اور ﺑﯿﺎن ﺑﻨﻚ ﻓﻮر رى ﻛﻮﻧﺴﺘﺮﻛﺸﻦ اﻧﺪ ﯾﻔﻠﻮﺑﻤﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﮫ

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۰۸۰۹۲۷

۳٦

۱۹۹۱/۰۹/۲۸

۰۰۸۰۹۲۸

٤۱

۱۹۹۱/۰۹/۲۸

۰۰۸۰۹۲۹

٤۲

۱۹۹۱/۰۹/۲۸

۰۱۲۷٥۷۹

۲۹

۱۹۹۹/۱۰/۱۳

ذي اورﺑﯿﺎن ﺑﻨﻚ ﻓﻮرري ﻛﻮﻧﺴﺘﺮﻛﺸﻦ اﻧﺪ دﯾﻔﻠﻮ ﺳﻤﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﮫ
دوﻟﯿﺔ
ذي اورﺑﯿﺎن ﺑﻨﻚ ﻓﻮروي ﻛﻮﻧﺴﺘﺮﻛﺸﻦ اﻧﺪ دﯾﻔﻠﻮ ﺳﻤﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﮫ
ﻓﺮدﯾﮫ
ذي اورﺑﯿﺎن ﺑﻨﻚ ﻓﻮردي ﻛﻮﻧﺴﺘﺮﻛﺸﻦ اﻧﺪ دﯾﻔﻠﻮ ﺑﮭﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﮫ
ﻓﺮدﯾﮫ
ﺣﻤﺪى ﻋﻠﻰ وﺷﺮﯾﻜﮫ  /ش .ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺴﯿﻄﮫ

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۱٤۷۲۱۸

۱۱

۲۰۰۱/۱۱/۱۲

ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۱٤۷۷۰٤

٥

۲۰۰۱/۱۲/۰۸

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻧﻤﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ)اﻧﺪﻓﻜﻮ(ش.م.م ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۱٤۷۷۰٥

۱٦

۲۰۰۱/۱۲/۰۸

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )اﻧﺪﻓﻜﻮ( ش .م .م .ش .ذ .م .م .ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۱٤۷۷۰٦

٥

۲۰۰۱/۱۲/۰۸

ﺷﺮﻛﮫ اﻻﻧﻤﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻧﺪ ﻓﻜﻮ ش.م .م .ذات ﻣﺴﺆﻟﯿﮫ ﻣﺤﺪوده

۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۲۰۲۱/۰۹/۲۱
۲۰۲۱/۰۹/۲۱
۲۰۲۱/۰۹/۲۱
۲۰۲۱/۰۹/۲۱

۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۰۱٤۷۷۱٦

٥

۲۰۰۱/۱۲/۰۸

۰۱٤۹۷۷۳

۲۹

۲۰۰۲/۰۳/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻧﻤﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ )اﻧﺪﻓﻜﻮ( ش ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ  /ذات ﻣﺴﺆﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﻓﻮد ﻻﻓﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ

۰۲۲۷٦٦٥

۲٥

۲۰۰۹/۰۲/۱۸

۰۲۳۱۸۳۸

۷

۲۰۰۹/۰٥/۲۸

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﻮﺗﻮﺳﯿﺘﻰ ﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺬﯾﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
ھﺎودن ﺗﯿﺮﺑﻮ ﺟﻰ ام ﺑﻰ اﺗﺶ

۰۲٥۳۳۷۳

٤۳

۲۰۱۰/۱۱/۱۱

۰۲٥۹٥٤۹

۱۸

۲۰۱۱/۰٤/۲۱

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق -اﯾﺠﻮث  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻗﻄﺎع اﻋﻤﺎل ﻋﺎم  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺑﺎﯾﻠﺲ ﺷﻮﺳﻮرس وارﻟﺪواﯾﺪ  ،اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

۰۲٦۰۱٤۳

۱٦

۲۰۱۱/۰٥/۱۱

۰۲٦۰۱٤٤

۱٦

۲۰۱۱/۰٥/۱۱

۰۲٦۰۸۱۷

۲٥

۲۰۱۱/۰٥/۳۱

۰۲٦۳۷۱۷

۷

۲۰۱۱/۰۸/۱٤

۰۲٦۳۷۱۸

۹

۲۰۱۱/۰۸/۱٤

۰۲٦۳۷۱۹

۱۱

۲۰۱۱/۰۸/۱٤

۰۲٦۳۷۲۰

۱۲

۲۰۱۱/۰۸/۱٤

اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺟﺮاﻧﺪ ﺑﻼﺳﺖ  -ش.م.م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺟﺮاﻧﺪ ﺑﻼﺳﺖ  -ش  .م  .م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺳﯿﻒ اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  -اﻟﺮﺣﺎب ﻟﻠﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻮرﯾﺪات  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ روﻟﻤﺎن وورﻟﺪ م م ح  --ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺷﺮﻛﺔ روﻟﻤﺎن وورﻟﺪ م م ح  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺷﺮﻛﺔ روﻟﻤﺎن وورﻟﺪ م م ح  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺷﺮﻛﺔ روﻟﻤﺎن وورﻟﺪ م م ح  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۰۲٦۳۷۲۱

۳٥

۲۰۱۱/۰۸/۱٤

۰۲٦٤٥۰٤

۷

۲۰۱۱/۰۹/۰۸

۰۲٦٤٥۰٦

۷

۲۰۱۱/۰۹/۰۸

۰۲٦٥٥۲۰

۳۸

۲۰۱۱/۱۰/۰۲

۰۲٦٥٥۲۱

٤۱

۲۰۱۱/۱۰/۰۲

۰۲٦٦٤۸٤

۳

۲۰۱۱/۱۰/۲٥

ﺷﺮﻛﺔ روﻟﻤﺎن وورﻟﺪ م م ح  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺷﺮﻛﺔ اﯾﻤﯿﺮﺳﻮن اﻟﻜﺘﺮﯾﻚ ﻛﻮ -ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ ﻣﯿﺴﻮرى  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﯾﻤﯿﺮﺳﻮن اﻟﻜﺘﺮﯾﻚ ﻛﻮ -ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ ﻣﯿﺴﻮرى  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺟﻠﻒ دي ﺗﻲ اﺗﺶ ال دي ﺳﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن
ﺟﻠﻒ دي ﺗﻲ اﺗﺶ ال دي ﺳﻲ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن
اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح طﻠﺐ ﻧﺼﯿﺮ  -ﻓﺮد .ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ -

۰۲٦٦٦۲٦

۹

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۲۹

۱

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳۰

٤

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳۱

۷

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳۳

۱۱

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳٥

۱

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳٦

٤

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳۹

۱۱

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦۷٥۲

۲٥
-

۲۰۱۱/۱۱/۰۲

ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﻤﺴﻰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۲

۳٥
۲۱

۲۰۱۲/۰۸/۰۱

۰۰٥۲٤۲۳

٥

۱۹۷٦/۱۱/۱٦

ﺷﺮﻛﺔ اﯾﺠﺒﯿﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻚ  -ﻣﺎﯾﻜﻞ ﺻﺒﺤﻰ ﻟﺒﯿﺐ وﺷﺮﯾﻜﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺟﻼﻛﺴﻮﺟﺮوب ﻟﯿﻤﺘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۰۰٥۲٤۲٤

۱٦

۱۹۷٦/۱۱/۱٦

۰۱۳٥۰۳۱

٥

۲۰۰۰/۰۸/۰۱

ﺟﻼﻛﺴﻮﺟﺮوب ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﻠﺘﺮا
ﺟﻼﻛﺴﻮ ﺟﺮوب ﻟﯿﻤﺘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة

۰۱٤٦٥۹۱

۱۲

۲۰۰۱/۱۰/۲۳

۰۱٥۱٤۹۲

۳۲

۲۰۰۲/۰٥/۲۹

۰۱٥۱٤۹٤

۱٦

۲۰۰۲/۰٥/۲۹

۰۲۱۹۲۰۸

۱۲

۲۰۰۸/۰۷/۰۸

۰۲۱۹۲۰۹

۱۲

۲۰۰۸/۰۷/۰۸

۰۲٦۹٥۹۷

٤۳

۲۰۱۲/۰۱/۱٥

۰۲۷۰۹۱٦

۱۸

۲۰۱۲/۰۲/۱٦

ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال .ال  .ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ش م م ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ش م م ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺳﻮزوﻛﻰ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن
ﺳﻮزوﻛﻰ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق اﯾﺠﻮث  -ش م م -
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺑﯿﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎن إس .أﯾﮫ .إس  -ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۳

۰۲۷۰۹۱۷

۲٥

۲۰۱۲/۰۲/۱٦

ﺑﯿﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﯿﻦ إس .أﯾﮫ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۳

۰۱٤۷۳٤۷

۳٦

۲۰۰۱/۱۱/۱۸

۰۲۱۲۸۹۱

۷

۲۰۰۸/۰۲/۱۸

۰۲٤٦٦٥۱

٤۳

۲۰۱۰/۰٦/۰۱

۰۲٤٦٦٥۲

۳۰

۲۰۱۰/۰٦/۰۱

۰۲٤٦٦٥۳

۲۹

۲۰۱۰/۰٦/۰۱

۰۲٦٦٦۲٤

٤

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲۷٥۰۸٥

۳۰

۲۰۱۲/۰٥/۲۰

ﺟﯿﻨﺮال ار اى ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺳﻢ وﻧﻮر ﻟﻸﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ش ذ م م  -ﺷﺮﻛﺔ ذات
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ اروﻣﺎﺗﯿﻚ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ اروﻣﺎﺗﯿﻚ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ اروﻣﺎﺗﯿﻚ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﻛﻤﺎل اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﻤﺎل  -ﻓﺮدى  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲٦

۰۲۷۹۲۸۰

۷

۲۰۱۲/۰۹/۲۰

۰۲۷۹۲۸۱

۷

۲۰۱۲/۰۹/۲۰

۰۲۷۹۲۸۲

۷

۲۰۱۲/۰۹/۲۰

۰۰٤٦۳۳۹

٥

۱۹۷۰/۰۷/۱۹

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻟﻠﺘﻮرﯾﺪات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻻﺳﺘﯿﺮاد  -ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻟﻠﺘﻮرﯾﺪات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻻﺳﺘﯿﺮاد  -ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻟﻠﺘﻮرﯾﺪات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻻﺳﺘﯿﺮاد  -ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺟﻼﻛﺴﻮ ﺳﻤﯿﺜﻜﻼﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪﻧﺞ ﺳﯿﺮﻓﯿﺴﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۰۸٤۳۲۷

۱۱

۱۹۹۲/۰۹/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰ ﻟﻠﺴﺮاﻣﯿﻚ  -ش.م.م

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۰۸٤۳۲۸

۱۹

۱۹۹۲/۰۹/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰ ﻟﻠﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ اﻟﺠﻮھﺮة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۰۸٤۳۲۹

۲۱

۱۹۹۲/۰۹/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰ ﻟﻠﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ اﻟﺠﻮھﺮة ش.م.م

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۰۸٤۳۳۰

۳٥

۱۹۹۲/۰۹/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰ ﻟﻠﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ اﻟﺠﻮھﺮة ش م

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۱۰٤۲۲۳

۲۱

۱۹۹٦/۱۲/۰۸

ﺳﺘﺎﻓﻮرد ﻣﯿﻠﻠﺮ اﯾﺮﻻﻧﺪ ﻟﯿﻤﺘﺪ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۱۲٥۷۰٥

٤۲

۱۹۹۹/۰۷/۲۹

ھﻮارد ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﮫ ﻣﺴﺎھﻤﮫ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۲۷۷٤٦۲

۲۰۲۱/۰۹/۲۲
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳
۲۰۲۱/۰۹/۲۳

۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
۲۰۲۱/۰۹/۲٦

ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ھﻮارد ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﮫ ﻣﺴﺎھﻤﮫ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ھﻮارد ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﮫ ﻣﺴﺎھﻤﮫ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ھﻮارد ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﮫ ﻣﺴﺎھﻤﮫ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
طﺎرق ﻧﻮر ﻓﻮﺗﻮﺳﺎل

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۱٤٦۸٤٥

۲

۲۰۰۱/۱۰/۳۰

ھﯿﻤﺒﻞ اﯾﮫ  /اس

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۱٤٦۸۹۰

۲

۲۰۰۱/۱۱/۰۳

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻮﯾﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۱٤٦۸۹۱

٤۲

۲۰۰۱/۱۱/۰۳

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻮﯾﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۱٤٦۸۹۲

۲

۲۰۰۱/۱۱/۰۳

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻮﯾﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۲٦٤۲٥۳

۹

۲۰۱۱/۰۸/۲۹

اس ام ﺳﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﺒﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۲٦٤۲٥٤

۱۱

۲۰۱۱/۰۸/۲۹

اس ام ﺳﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۲٦٦٦۲۳

۱

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۲٥

۷

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۲۷

۱۱

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۲۸

۱۲

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳۲

۹

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳٤

۱۲

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳۷

۷

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦۳۸

۹

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦٦٤۰

۱۲

۲۰۱۱/۱۰/۳۰

۰۲٦٦۹۷۱

۱٦

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ال ال ﺳﻰ  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﻟﻔﺔ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺷﺮﻛﺔ روﻓﺮ رﯾﺘﻨﺞ اﻧﺴﺘﺮوﻣﻨﺘﺲ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ھﻨﺪﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۲۷۰۱۷٤

۲۹

۲۰۱۲/۰۱/۲۹

دي اف او ال ال ﺳﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺴﺆﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪدة

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۲۷۲۳٥٥

٥

۲۰۱۲/۰۳/۱۸

۰۲۷۲۳٥۷

٥

۲۰۱۲/۰۳/۱۸

۰۲۷۲۳٥۷

٥

۲۰۱۲/۰۳/۱۸

۰۲۷۲۳٥۸

٥

۲۰۱۲/۰۳/۱۸

۰۲۷۲۳٥۹

٥

۲۰۱۲/۰۳/۱۸

۰۲۷٦٥۰۷

۳٥

۲۰۱۲/۰۷/۰۲

۰۲۷۷۲۱٥

۳

۲۰۱۲/۰۷/۲۲

ﺷﺮﻛﺔ داد ﻓﺎرم ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺗﻢ ووﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎن  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦﺷﺮﻛﺔ داد ﻓﺎرم ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺗﻢ ووﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎن  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦﺷﺮﻛﺔ داد ﻓﺎرم ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺗﻢ ووﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎن  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦﺷﺮﻛﺔ داد ﻓﺎرم ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺗﻢ ووﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎن  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦﺷﺮﻛﺔ داد ﻓﺎرم ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺗﻢ ووﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎن  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦﻓﮭﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ  -اﻟﻔﮭﺪ ﻟﺘﺠﺎرة اﻷدوات
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  -ﻓﺮدى -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح طﻠﺐ ﻧﺼﯿﺮ  -ﻓﺮد ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۲۷۷٥۳۷

۲۹

۲۰۱۲/۰۸/۰٥

اﯾﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ  -ﻓﻮرﺗﻜﺲ  -ﻓﺮدى  -ﻣﺼﺮى

۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۰۱۲٥۷۰٦

٤۲

۱۹۹۹/۰۷/۲۹

۰۱۲٥۷۰۷

٤۲

۱۹۹۹/۰۷/۲۹

۰۱۲٥۷۰۸

٤۲

۱۹۹۹/۰۷/۲۹

۰۱٤٥۹٥۲

٤۲

۲۰۰۱/۰۹/۲۹

۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷

۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
اﯾﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ  -ﻓﻮرﺗﻜﺲ  -ﻓﺮد

۰۲۷۷٥۳۸

٥

۲۰۱۲/۰۸/۰٥

۰۲۷۸۹۷۷

-۳
٥
۱٤
۱۸
٥

۲۰۱۲/۰۹/۱٦

ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻓﺮدي  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻣﺼﺮي  -ﻓﺮدي

۲۰۱۲/۰۹/۱٦

۰۲۷۸۹۸۱

٥

۲۰۱۲/۰۹/۱٦

۰۲۷۸۹۸۲

٥

۲۰۱۲/۰۹/۱٦

۰۲۷۹٤٦۰

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۲۷۹٤٦۱

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۲۷۹٤٦۲

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۲۷۹٤٦٤

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۲۷۹٤٦٦

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۲۷۹٤٦۷

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۲۷۹٤٦۹

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۲۷۹٤۷۱

۳

۲۰۱۲/۰۹/۲٥

۰۰۷۹٥۸۷

۹

۱۹۹۱/۰٤/۰۷

۰۱۲۸۰۳۰

۱۲

۱۹۹۹/۱۰/۲۸

ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  - -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮي
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  --ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻣﺼﺮي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻣﺼﺮي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻓﺮد  - -ﻣﺼﺮي
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻓﺮدي  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  --ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮي
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻣﺼﺮي  -ﻓﺮدي
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻣﺼﺮي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ  -ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  --ﻓﺮد -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻣﺼﺮي  -ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﻋﻤﺎد ﻋﺪﻟﻲ
ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﺟﺲ  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺪﯾﺪ ﻻﺻﺎﺣﺒﮭﺎ  -ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪﯾﺪ وﺷﺮﻛﺎه ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ
ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺟﻨﺮال اﻟﯿﻜﺘﺮﯾﻚ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۱۲۹٤۳٤

٤۲

۱۹۹۹/۱۲/۲٦

ﻛﯿﻨﺰو ﺳﻮﺳﯿﺘﯿﺔ اﻧﻮﻧﯿﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۱۲۹٤۳٥

٤۲

۱۹۹۹/۱۲/۲٦

ﻛﯿﻨﺰو ﺳﻮﺳﯿﺘﯿﺔ اﻧﻮﻧﯿﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۱۳٦۳۲٦

٤۲

۲۰۰۰/۰۹/۱۳

۰۱٤۲٤۳٤

۱۱

۲۰۰۱/۰٥/۰٦

۰۲۱۱۳۷۰

۷

۲۰۰۸/۰۱/۱٤

اﻓﺎﯾﺎ اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ
دﯾﻼوﯾﺮ
ﻓﻨﺎي إﻟﯿﻜﺘﺮﯾﻚ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن .
ﻛﻮﻣﯿﻨﺲ ﺗﯿﺮﺑﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۱۱۳۷۱

۱۲

۲۰۰۸/۰۱/۱٤

ﻛﻮﻣﯿﻨﺲ ﺗﯿﺮﺑﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۱۱۳۷۲

۳۷

۲۰۰۸/۰۱/۱٤

ﻛﻮﻣﯿﻨﺲ ﺗﯿﺮﺑﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۱۱۳۷۳

۷

۲۰۰۸/۰۱/۱٤

ﻛﻮﻣﯿﻨﺲ ﺗﯿﺮﺑﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۱۱۳۷٤

۱۲

۲۰۰۸/۰۱/۱٤

ﻛﻮﻣﯿﻨﺲ ﺗﯿﺮﺑﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۱۱۳۷٥

۳۷

۲۰۰۸/۰۱/۱٤

ﻛﻮﻣﯿﻨﺲ ﺗﯿﺮﺑﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۳۷۹٤۱

۳٥

۲۰۰۹/۱۱/۰۸

۰۲٤۸۰۹۹

۳۲

۲۰۱۰/۰۷/۰۱

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۷۸۹۷۸
۰۲۷۸۹۷۹

۲۰۱۲/۰۹/۱٦

۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٤۸۱۰۱

۲۹

۲۰۱۰/۰۷/۰۱

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٤۸۱۰۲

۱٦

۲۰۱۰/۰۷/۰۱

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٤۸۱۰۳

۳٥

۲۰۱۰/۰۷/۰۱

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٥۸٦۲۷

۳٥

۲۰۱۱/۰۳/۳۰

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٦٤۲٥۱

٦

۲۰۱۱/۰۸/۲۹

أس أم ﺳﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  -ﺷﺮﻛﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٦٤۲٥٥

۱۷

۲۰۱۱/۰۸/۲۹

اس ام ﺳﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﺒﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٦۷٥۳۹

۲٥

۲۰۱۱/۱۱/۲۲

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺪﯾﻘﻰ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٦۷٥٤۰

۳٥

۲۰۱۱/۱۱/۲۲

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺪﯾﻘﻰ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲٦۹۳٥۳

۱

۲۰۱۲/۰۱/۰٤

۰۲٦۹۳٥٤

۱

۲۰۱۲/۰۱/۰٤

۰۲٦۹۳٥٥

۱

۲۰۱۲/۰۱/۰٤

۰۲۷٥۱٤۳

۹

۲۰۱۲/۰٥/۲۰

رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ  -اﯾﻤﻲ ﻛﻮل  -ﻓﺮد ﻣﺼﺮي
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ  -اﯾﻤﻲ ﻛﻮل  -ﻓﺮد ﻣﺼﺮي
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ  -اﯾﻤﻲ ﻛﻮل  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮي
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻜﺮ ﻟﻸﺳﺘﯿﺮاد  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۷٥۱٤٥

۳٥

۲۰۱۲/۰٥/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻜﺮ ﻟﻸﺳﺘﯿﺮاد  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۷٥۱٤٦

۷

۲۰۱۲/۰٥/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻜﺮ ﻟﻸﺳﺘﯿﺮاد  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۷٥۸٤۲

۳٥

۲۰۱۲/۰٦/۱۰

ﺷﺮﻛﺔ ھﺎﺑﯿﻜﻮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۰۲۷٥۸٤۳

۲۹

۲۰۱۲/۰٦/۱۰

۰۱۳٦۳۱۷

۹

۲۰۰۰/۰۹/۱۳

۰۱۳٦٦۳٦

۳۰

۲۰۰۰/۰۹/۲٤

۰۲۲٥۸۸۱

۱۹

۲۰۰۹/۰۱/۱۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺒﯿﺐ وﺷﺮﻛﺎﺋﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ھﺎﺑﯿﻜﻮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
اﻓﺎﯾﺎ اﻧﻚ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ
دﯾﻼوﯾﺮ
ﺷﺮﻛﮫ اﻟﺠﻮھﺮه ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﮫ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻗﺮطﯿﻢ
وﺷﺮﻛﺎة/ﺗﻀﺎﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺒﺲ ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۲٥۸۸۲

۱۹

۲۰۰۹/۰۱/۱۳

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺒﺲ -ش م م  -ش ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﮫ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۳٤۹۸۹

۳۲

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۳٤۹۹۰

۳۰

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۳٤۹۹۲

۲۹

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۳٤۹۹۳

۱٦

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۳٥۰۰۰

۳۲

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۳٥۰۰۱

۳۰

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

۰۲۳٥۰۰۲

۲۹

۲۰۰۹/۰۸/۱۷

۰۲۳۷۹٤٥

۱٦

۲۰۰۹/۱۱/۰۸

۰۲٤۳۳۸۳

۳۲

۲۰۱۰/۰۳/۲۲

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ش م م  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ش م م  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۲۰۲۱/۰۹/۲۸
۲۰۲۱/۰۹/۲۸

۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٤۳۳۸٦

۱٦

۲۰۱۰/۰۳/۲۲

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٤۳۳۸۷

۲۹

۲۰۱۰/۰۳/۲۲

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٤۳۳۸۸

۳۲

۲۰۱۰/۰۳/۲۲

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ش م م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٤۳۳۹۰

۳٥

۲۰۱۰/۰۳/۲۲

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٤٤٦۹۹

۲۹

۲۰۱۰/۰٤/۱۹

۰۲٤۸۱۰۰

۳۰

۲۰۱۰/۰۷/۰۱

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﻮھﺮة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -ﺣﻤﺪى ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﻗﺮﯾﻄﻢ وﺷﺮﻛﺎه  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٥۱۷۸۳

۲۹

۲۰۱۰/۱۰/۱۱

ﻓﻮد ﻻﻓﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٥۲٥۷٤

۲۹

۲۰۱۰/۱۰/۲٦

۰۲٥۲٥۷٥

۳۲

۲۰۱۰/۱۰/۲٦

ﺷﺮﻛﺔ ا ﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ش م م  ) --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
(
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٥۸٦۲۸

۱٦

۲۰۱۱/۰۳/۳۰

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٥۸٦۲۹

۲۹

۲۰۱۱/۰۳/۳۰

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٥۸٦۳۰

۳۰

۲۰۱۱/۰۳/۳۰

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  --ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲٥۹۲۱۹

۲٤

۲۰۱۱/۰٤/۱۳

۰۲٦۸۸۰٥

٤۳

۲۰۱۱/۱۲/۲۰

۰۲٦۸۸۰٦

٤۳

۲۰۱۱/۱۲/۲۰

۰۲٦۸۸۰۷

٤۳

۲۰۱۱/۱۲/۲۰

۰۲٦۸۸۰۸

٤۳

۲۰۱۱/۱۲/۲۰

۰۲۷۳۳۳۹

۲۹

۲۰۱۲/۰٤/۰٥

۰۲۷۳۳٤۰

۳٥

۲۰۱۲/۰٤/۰٥

۰۲۷٤۹۹٥

۲۱

۲۰۱۲/۰٥/۱٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﯿﻮرﺗﯿﺎ ﻟﻼﻏﺬﯾﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ش .م.م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺣﯿﺎة اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا ﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺣﯿﺎة اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  --اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺣﯿﺎة اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ
ﺣﯿﺎة اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ
طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ دﯾﻼوﯾﺮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا ﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
طﺎرق وھﺸﺎم ﻓﺎروق ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻌﺮاوى وﺷﺮﯾﻜﺘﮭﻤﺎ  -ﺟﺮﯾﻦ
ﻻﯾﻒ  -ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
طﺎرق وھﺸﺎم ﻓﺎروق ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻌﺮاوى وﺷﺮﯾﻜﺘﮭﻤﺎ  -ﺟﺮﯾﻦ
ﻻﯾﻒ  -ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻜﺮ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد  -ﺑﻜﺮ اﻟﻮرداﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۲۷٥۱٤٤

۱٦

۲۰۱۲/۰٥/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻜﺮ ﻟﻸﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۰۰٥۹۸۰۲

۹

۱۹۸۱/۱۱/۱٦

ادﺟﺎر راﯾﺲ ﯾﻮرش اﻧﻚ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۰٥۹۸۰۳

٤۱

۱۹۸۱/۱۱/۱٦

ادﺟﺎر راﯾﺲ ﺑﻮرش اﻧﻚ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۰۸۰٥٥۸

۳

۱۹۹۱/۰۸/۱۱

۰۰۸٤۳۳۱

۳۷

۱۹۹۲/۰۹/۲۰

ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻮﻧﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰ ﻟﻠﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ اﻟﺠﻮھﺮة ش م م

۲۰۲۱/۰۹/۳۰
۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۱۱۳۸۲٤

۳

۱۹۹۸/۰۳/۳۰

ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻔﺮ ﺟﻠﻮﺑﺎل اى ﺑﻰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۱۱٤۰٤۱

۲۱

۱۹۹۸/۰٤/۱٥

ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻔﺮ ﺟﻠﻮﺑﺎل اى ﺑﻰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۱٤٦٦۲۰

۳٤

۲۰۰۱/۱۰/۲٤

۰۱٤٦٦۲۱

۳٤

۲۰۰۱/۱۰/۲٤

ﺟﻮن ﯾﻼﯾﺮ اﻧﺪﺳﻨﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ -ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺎﻻﺳﮭﻢ ﺗﺎﺳﺴﺖ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ دﺑﻠﻦ .
ﺟﻮن ﺑﻼﯾﺮ اﻧﺪ ﺳﻨﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹
۲۰۲۱/۰۹/۲۹

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۱٤٦٦۲۳

۳٤

۲۰۰۱/۱۰/۲٤

۰۲۱۷۹۲۱

۹

۲۰۰۸/۰٦/۰٤

۰۲۲۰۰۹٥

۳٥

۲۰۰۸/۰۷/۲۹

۰۲۲۰۲۰۳

۳۰

۲۰۰۸/۰۷/۳۰

ﺟﻮن ﺑﻼﯾﺮ اﻧﺪ ﺳﻨﺰ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺎﻻﺳﮭﻢ
ﺗﺎﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ دﺑﻠﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت واﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ش م م -
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت واﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  --ش
م م ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻣﺎن ﻓﺮد  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲۲۰۲۰٤

۳۰

۲۰۰۸/۰۷/۳۰

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻣﺎن  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲۳٥٥٦۷

۹

۲۰۰۹/۰۹/۰۳

۰۲٤۳۳۲۳

۳٥

۲۰۱۰/۰۳/۲۱

اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت واﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  -ش م م -
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮوﻣﺎرﻛﺖ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮزﯾﻊ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲٤٤۸٦۹

۳٥

۲۰۱۰/۰٤/۲۲

۰۲٥۲٥۲۲

٤۱

۲۰۱۰/۱۰/۲٥

۰۲٥۲۸۹۷

۳۰

۲۰۱۰/۱۱/۰۱

ﻣﺎﻧﺸﯿﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻟﯿﻤﺘﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول
)ﺑﺘﺮوﺳﺒﻮرت (  -ش .م  .م  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ  -ﺑﻦ زﻣﺎن  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲٥۲۸۹۸

۳۰

۲۰۱۰/۱۱/۰۱

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ  -ﺑﻦ زﻣﺎن  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲٦٦۹۷۳

٤۰

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲٦٦۹۷٥

٤۰

۲۰۱۱/۱۱/۱۰

۰۲۷۰۱۷٦

٤۳

۲۰۱۲/۰۱/۲۹

ﻗﻄﺮ ﻟﻼﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪودة  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺄﺳﺴﺖ
وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻄﺮ
ﻗﻄﺮ ﻟﻼﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪودة  -ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻗﺎﺋﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻄﺮ
دي اف او  -ال ال ﺳﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲۷۰٤٦۹

۲

۲۰۱۲/۰۲/۰٦

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪھﺎﻧﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲۷۱۸۰٥

۹

۲۰۱۲/۰۳/۰٥

۰۲۷۲٤۲٤

۲

۲۰۱۲/۰۳/۱۸

۰۲۷۲٤۲٥

۲

۲۰۱۲/۰۳/۱۸

۰۲۷۳۱۰۰

٥

۲۰۱۲/۰٤/۰۳

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺮوب ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ش.م.م
 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪھﺎﻧﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺳﻌﻮدﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪھﺎﻧﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﻧﻮﻓﺎرﺗﺲ اﯾﮫ ﺟﻲ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻮﯾﺴﺮﯾﺔ

۲۰۲۱/۰۹/۳۰

۰۲۷٤۳٤۸

۹

۲۰۱۲/۰٤/۳۰

۰۲۷٤۷۰۸

۱۱

۲۰۱۲/۰٥/۰۹

۰۲۷٤۷۰۹

۹

۲۰۱۲/۰٥/۰۹

۰۲۷٥۱٥۰

۳٥

۲۰۱۲/۰٥/۲۰

۰۲۷۸۷٦٤

۹

۲۰۱۲/۰۹/۱۰

۰۲۷۸۷٦٥

۱۱

۲۰۱۲/۰۹/۱۰

۰۲۷۸۷٦٦

۱۷

۲۰۱۲/۰۹/۱۰

۰۲۷۸۷٦۷

۳٥

۲۰۱۲/۰۹/۱۰

۰۲۷۸۹٥۰

۳٥

۲۰۱۲/۰۹/۱۳

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرى ﻟﺘﺠﺎرة اﻷدوات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  -ﻣﺠﺪى ﻓﻮزى
ﺷﺎﻛﺮ  -ﻓﺮد  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻣﺠﺪى ﻓﻮزى ﺷﺎﻛﺮ  -اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرى ﻟﺘﺠﺎرة اﻻدوات
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  -ﻓﺮدى  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻣﺠﺪى ﻓﻮزى ﺷﺎﻛﺮ  -اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرى ﻟﺘﺠﺎرة اﻷدوات
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  -ﻓﺮدى  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻣﺠﺪى ﻓﻮزى ﺷﺎﻛﺮ  -اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرى ﻟﺘﺠﺎرة اﻷدوات
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  -ﻓﺮدى  -ﻣﺼﺮى اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻨﻮس ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  -ﻣﺎﺟﺪ
اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺷﺮﻛﺎه  -ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻨﻮس ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  -ﻣﺎﺟﺪ
اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺷﺮﻛﺎه  -ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻨﻮس ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  -ﻣﺎﺟﺪ
اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺷﺮﻛﺎه  -ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻨﻮس ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  -ﻣﺎﺟﺪ
اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺷﺮﻛﺎه  -ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
اﯾﮭﺎب ﻓﻮزى اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ  -ﻓﺮدى
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