جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التجديد
رقم الطلب
0148906

الفئة
31

تاريخ االيداع
2002/02/09

اسم مالك العالمة
أبل اند بير استراليا ليمتد  -ذات مسئولية محدودة

تاريخ التجديد
2022/06/01

0153728

29

2002/08/21

0220804

43

2008/08/18

0220805

35

2008/08/18

0220806

43

2008/08/18

0244315

43

2010/04/12

ارالفودز أ م ب أ  -هيئة معاونة ذات مسئولية محدودة مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين الدانمارك
شركة بندة للتجزئه  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
المملكه العربية السعوديه
شركة بندة للتجزئه  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
المملكه العربية السعوديه
شركة بندة للتجزئه  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
المملكه العربية السعوديه
بسمة عصام عبدالجواد وهبة بلكونة  -فرد  -مصرية الجنسية

2022/06/01

0249030

12

2010/07/21

0274666

10

2012/05/08

0275638

30

2012/06/03

وابتك هولدينج كورب  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين واليه ديالوير
هالة احمد صالح دقماق  -البدوى ميديكال لصناعة وتجارة
المستلزمات الطبية  -فردى  -مصرى الجنسية
ماربيال للصناعات الغذائية (ماربيال)  -ش مساهمة مصرية

0277253

43

2012/07/24

0280067

43

2012/10/10

0282919

9

2012/12/18

0282920

38

2012/12/18

0287476

19

2013/04/07

0287477

35 3739
5

2013/04/07

سوفيجارد (بروبريتارى) ليمتد ،شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا ً لقوانين جنوب افريقيا
شركة وافليشوس (()waffliciousش.ذ.م.م)  -شركة ذات
مسئولية محدودة
كوريان برودكاستنج سيستم  -شركة مساهمة وقائمة طبقا
لقوانين كوريا
كوريان برودكاستنج سيستم  -شركة مساهمة وقائمة طبقا
لقوانين كوريا
شركة اسمنت اسيوط ش م م  --شركة مساهمة مصرية مؤلفة
طبقا الحكام قانون الشركات رقم  951لسنة 9199
شركة اسمنت اسيوط ش م م  --شركة مساهمة مصرية مؤلفة
طبقا الحكام قانون الشركات رقم  951لسنة 9199

2013/04/21

محمد ممدوح خربوطلى  -فردى  -سورى الجنسية

2022/06/01

0289395

35 3739
19

2013/05/26

شركة اسمنت اسيوط ش.م.م  -وهى شركة مساهمة مصرية
مؤلفة طبقا الحكام قانون الشركات رقم  951لسنة 9199

2022/06/01

2013/05/26

0289712

12

2013/05/30

0289713

35

2013/05/30

0289714

37

2013/05/30

0289715

12

2013/05/30

0289716

35

2013/05/30

0289717

35

2013/05/30

0289718

12

2013/05/30

0289719

35

2013/05/30

شركة اسمنت اسيوط ش م م وهى شركة مساهمة مصرية
مؤلفة طبقا الحكام قانون الشركات رقم  951لسنة 9199
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -شركة توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -شركة توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكته  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -شركة توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -ش توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -ش توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -ش توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -شركة توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -ش توصية بسيطة

2022/06/01

0288088

0289396

2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01

2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01

0289720

37

2013/05/30

0289721

35

2013/05/30

0289722

37

2013/05/30

0025803

1

1952/09/06

محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -ش توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -شركة توصية بسيطة
محمود يسن سيد احمد وشريكتة  -سما للتجارة الداخلية
والخارجية  -شركة توصية بسيطة
كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0025805

3

1952/09/06

كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0025806

3

1952/09/06

كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0025808

5

1952/09/06

كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0025809

4

1952/09/06

كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0025810

3

1952/09/06

كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0025815

1

1952/09/06

كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0025817

4

1952/09/06

كوجينز اى بى منجمنت ج م ب ه

2022/06/02

0076063

30

1990/01/06

فديراسيون ناسيونال دي كافيتورس دي كولومبيا  -شركة متحدة

2022/06/02

0119418

9

1998/11/16

0131711

1

2000/03/27

ليجوجوريس أ \س شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
الدنمارك
بيسون انترنا شيونال بى فى

2022/06/02
2022/06/02

0131712

16

2000/03/27

بيسون انترناشيونال بى فى

2022/06/02

0131782

5

2000/03/28

0132219

2

2000/04/18

0132282

5

2000/04/22

0151705

12

2002/06/08

0151796

9

2002/06/11

0151902

4

2002/06/15

0151903

5

2002/06/15

0153339

9

2002/08/03

0153937

11

2002/09/01

0158263

7

2003/03/22

اوتوسكافارما سوتيكال كوليمتد شركة محدودة المسئولية قائمة
ومؤلفة طبقا لقوانين اليابان
باليجولد انترناشيونال بى فى  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين نيذرالند
ريكو اسكن كير (ش.م.ح)  -شركة منطقة حرة ذات مسؤولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين االمارات العربية المتحدة
جنرال موتورز ال .ال  .سى  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين والية ديالوير
أدفا نسد ميكروديفا يسز  ,انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير
اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى
اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا
لقوانين والية نيوجيرسى
يونايتد بارسل سرفيس أوف امريكا _ انك شركة مساهمةمؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالور
على احمد محمد احمد جى.ام.اس لالستيراد والتوكيالت
التجارية تاجر فرد مصري
جي ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية علي احمد احمد

2022/06/02

0158268

7

2003/03/22

0158269

9

2003/03/22

0158270

11

2003/03/22

0206611

5

2007/09/12

على احمد محمد احمد-جى أم أس لالستيراد والتصدير
والتوكيالت التجارية -تاجر مصرى الجنسية
على احمد محمد احمد  -جى ام اس لالستيراد والتوكيالت
التجارية  -فردى
على احمد محمد احمد جى ام اس لالستيراد والتوكيالت
التجارية
يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد

2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01

2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02

0261078

7

2011/06/06

0263351

29

2011/08/01

0270584

41

2012/02/09

0274825

6

2012/05/13

المتجر العربي لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة  -فردي
 فلسطيني الجنسيةشركة الصباح للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
طبقا للقانون رقم  9لسنة  19والئحته لالستثمار
ذي انترناشونال اسوسيشين اوف ليونز كلبس  -شركة مساهمة
مؤلفة طبقا لقوانين والية ايللينوس
شركة صادكوللتجارة والتوزيع ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0274829

21

2012/05/13

شركة صادكوللتجارة والتوزيع ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0275854

30

2012/06/10

ماس فود ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0275855

35

2012/06/10

ماس فوود ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0278096

35

2012/08/22

0278097

43

2012/08/22

0279878

30

2012/10/04

ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  -شركة متحدة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين والية ماريالند  -الواليات المتحدة االمريكية
ماريوت ورلد وايد كوربوربشن شركة متحدة امريكية تأسست
طبقا لقوانين والية ميريالند  -الواليات المتحدة االمريكية
ذا هيرشى كومبنى -شركة محدودة المسؤولية

2022/06/02

2022/06/02

0289424

29

2013/05/26

شركة فرى فودز للصناعات الغذائية -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0289426

29

2013/05/26

فرى فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0289429

30

2013/05/26

شركة فرى فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0289589

35

2013/05/28

0289711

 3035
30

2013/05/30

الشركة المصرية العالمية للتجارة ( مان تريد)  -شركة ذ ات
مسئولية محدودة
ايمن حسين عبد المحسن محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

2022/06/02
2022/06/02

2013/05/30

شركة فرى فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/02

0159115

11

2003/05/05

0159116

11

2003/05/05

0159117

11

2003/05/05

0159118

35

2003/05/05

0275697

34

2012/06/05

سيلفر سكرين للصناعات االلكترونية(اسامة عبد الحميد محمود
عطا وشركاة)شركة توصية بسيطة
سيلفر سكرين للصناعات االلكترونية(اسامة عبد الحميد محمود
عطا وشركاة)شركة توصية بسيطة
سيلفر سكرين للصناعات االلكترونية(اسامة عبد الحميد محمود
عطا وشركاة)شركة توصية بسيطة
سيلفر سكرين للصناعات االلكترونية(اسامة عبد الحميد محمود
عطا وشركاة)شركة توصية بسيطة
كرم صبحي وشركاه  -ادخنة المنيا  -شركة تضامن

2022/06/05

2022/06/05

0275698

34

2012/06/05

كرم صبحي وشركاه  -ادخنة المنيا  -شركة تضامن

2022/06/05

0276014

34

2012/06/13

كرم صبحى وشركاة  -ادخنة المنيا  -شركة تضامن

2022/06/05

0060993

6

1982/07/07

0060994

7

1982/07/07

0060995

9

1982/07/07

0060996

11

1982/07/07

0083805

12

1992/07/22

فيشر كونتر ولز انترناشيونال إل إل سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
فيشر كونتر ولز انترناشيونال إل إل سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
فيشر كونتر ولز انترناشيونال إل إل سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
فيشر كونتر ولز انترناشيونال إل إل سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
ناجونو فولرجنج كو ليميتد

2022/06/06

0083862

35

1992/08/01

شركة نيواطلس للمنظفات الصناعية ومنتجات العناية بالسيارات
صالح عبد الرحيم سيد وشركاة

0289724

2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02

2022/06/02

2022/06/05
2022/06/05
2022/06/05

2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06

0084416

5

1992/09/28

جينينتك انك شركة مساهمة

2022/06/06

0151821

41

2002/06/12

*ورلد ريستليتج انترنانمنت انك  -شركة مساهمة

2022/06/06

0151822

9

2002/06/12

0151823

16

2002/06/12

ورلد ريستلينج انترتانمنت انك  -شركة مساهمة خاضعة لقوانين
والية ديالوير
وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06
2022/06/06

0151824

25

2002/06/12

*وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151825

28

2002/06/12

*وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151826

41

2002/06/12

ورلد ريستلينج انترتاتمنست انك

2022/06/06

0151827

9

2002/06/12

*وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151828

16

2002/06/12

*وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151829

25

2002/06/12

*وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151830

28

2002/06/12

*وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151831

41

2002/06/12

*وورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151832

9

2002/06/12

ورلد ريستيلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151833

16

2002/06/12

ورلد ريستيلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151834

25

2002/06/12

ورلد ريستيلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151835

28

2002/06/12

ورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0151836

41

2002/06/12

ورلد ريستلينج انترتانمنت انك

2022/06/06

0152107

30

2002/06/22

0152262

14

2002/06/26

0153548

26

2002/08/14

0154862

11

2002/10/07

0154863

16

2002/10/07

0260452

35

2011/05/19

0260453

5

2011/05/19

0275363

35

2012/05/27

ديناك عزمى شحاته وشريكة شركة بستان البن (شركة تضامن
)
رومانسون كوليمتد _ شركة كورية محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين جمهورية كوريا الجنوبية
شركه الصناعات العربيه الحديثه امين شركه ذات مسؤليه
محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
شركة العز للسيراميك والبورسلين ( الجوهرة )  -شركة
مساهمة مصرية
شركة العز للسيراميك والبورسلين ( الجوهرة )  -شركة
مساهمة مصرية
أورجانوللصناعات الدوائية والكيماوية  -اورجانوفارما  -موفق
على عبد الله صقر وشركاه  -توصيةبسيطة
أورجانوللصناعات الدوائية والكيماوية  -اورجانوفارما  -د .
موفق على عبد الله صقر وشركاه  -شركة توصيةبسيطة
بروكس برازرز جروب انك  -شركة ذات مسئولية محدودة

2022/06/06

0278672

7

2012/09/09

0278673

9

2012/09/09

0278674

11

2012/09/09

0278675

7

2012/09/09

المصنع المصري للصناعة (ايفرنال)علي احمد محمد احمد
وشركاه -توصية بسيطة
المصنع المصري للصناعة (ايفرنال)-على احمد محمد احمد
وشركاة-توصية بسيطة
المصنع المصري للصناعة (ايفرنال)-علي احمد محمد احمد
وشركاة -توصية بسيطة
المصنع المصري للصناعة (ايفرنال)-على احمد محمد احمد
وشركاة -توصية بسيطة

2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06

0278676

9

2012/09/09

0278677

11

2012/09/09

0287014

11

2013/03/26

0287015

11

2013/03/26

0287016

11

2013/03/26

0287019

39

2013/03/26

0287020

39

2013/03/26

0287021

39

2013/03/26

0287022

39

2013/03/26

المصنع المصري للصناعة (ايفرنال)-على احمد محمد احمد
وشركاه-توصية بسيطة
المصنع المصري للصناعة (ايفرنال)-علي احمد محمد وشركاة-
توصية بسيطة
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)  --شركة مساهمة
مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)  --شركة مساهمة
مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)  --شركة مساهمة
مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)  -شركة مساهمة
مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى) -شركة مساهمة
مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)  -شركة مساهمة
مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)  -شركة مساهمة

0289765

9

2013/06/02

0289766

9

2013/06/02

0289767

11

2013/06/02

0080523

25

1991/08/05

شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى) -شركة مساهمة
مصرية
شركة السويدى للصناعات الهندسية (ساى)  -شركة مساهمة
مصرية
ذى روكيورت كومبانى انك ش.م

0083538

1

1992/06/22

0083672

30

1992/07/08

فالينيت بيوساينز ال ال سي  -شركة محدودة السئولية مؤلفة
طبقا ً لقوانين والية ديالوير
ألتيكور إنك  -شركة مساهمة أمريكية

2022/06/07

0086564

29

1993/04/14

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة

2022/06/07

0129129

42

1999/12/11

0136442

33

2000/09/17

0150818

30

2002/05/05

بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد  -ذات مسئولية
محدودة
شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/07

2022/06/07

0150819

30

2002/05/05

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/07

0155053

29

2002/10/19

سافينسيا أس ايه  -شركة فرنسية مساهمة

2022/06/07

0256313

16

2011/01/23

0262481

25

2011/07/06

جمعية رسالة لالعمال الخيرية  -شريف عبد العظيم محمد -
فردية
جيفري ش .ذ .م .م - .شركة ذات مسئولية محدودة

2022/06/07

0270582

35

2012/02/09

0270583

36

2012/02/09

0271873

35

2012/03/06

ذي انترناشونال اسوسيشين اوف ليونز كلبس  -شركة مساهمة
مؤلفة طبقا لقوانين والية ايللينوس
ذي انترناشونال اسوسيشين اوف ليونز كلبس  -شركة مساهمة
مؤلفة طبقا لقوانين والية ايللينوس
شركة الشرق االوسط للمنسوجات  -ميديتكس  -شركة تضامن

0275291

30

2012/05/23

0275292

30

2012/05/23

0275934

3

2012/06/11

ماربيال للصناعات الغذائية (ماربيال) ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
ماربيال للصناعات الغذائية (ماربيال) ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
باريس هيلتون  -مؤسسة فردية

2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/06
2022/06/07
2022/06/07

2022/06/07

2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07

0277131

3

2012/07/19

نوجا ميديكال كو ،ليمتد  -شركة كورية محدودة المسئولية

2022/06/07

0277132

10

2012/07/19

نوجا ميديكال كو ،ليمتد  -شركة كورية محدودة المسئولية

2022/06/07

0277133

35

2012/07/19

نوجا ميديكال كو ،ليمتد  -شركة كورية محدودة المسئولية

2022/06/07

0277134

10

2012/07/19

نوجا ميديكال كو  -ليمتد  -شركة كورية محدودة المسئولية

2022/06/07

0277135

35

2012/07/19

نوجا ميديكال كو ،ليمتد  -شركة كورية محدودة المسئولية

2022/06/07

0284053

3

2013/01/16

اويل تك للزيوت النباتية و المنظفات ش م م

2022/06/07

0289307

3

2013/05/22

اويل تك للزيوت النباتية و المنظفات ش م م

2022/06/07

0289308

29

2013/05/22

اويل تك للزيوت النباتية و المنظفات ش م م

2022/06/07

0289309

35

2013/05/22

اويل تك للزيوت النباتية و المنظفات ش م م

2022/06/07

0289423

30

2013/05/26

شركة فرى فودز للصناعات الغذائية -شركة مساهمة مصرية

2022/06/07

0289425

29

2013/05/26

شركة فرى فودز للصناعات الغذائية -شركة مساهمة مصرية

2022/06/07

0289588

3

2013/05/28

0289725

30

2013/05/30

الشركة المصرية العالمية للتجارة ( مان تريد)  -شركة ذ ات
مسئولية محدودة
شركة فرى فودز للصناعات الغذائية -شركة مساهمة مصرية

2022/06/07

0289853

2930 3132
3

2013/06/03

شادى صالح احمد محمد الكومى  -مؤسسة الهنا لالستيراد
والتصدير  -مصرى الجنسية  --فردى

2022/06/07

1982/08/26

محمود حسن أحمد الخشن

2022/06/08

0084106

2

1992/08/23

0084198

17

1992/09/01

0151232

30

2002/05/21

0151234

30

2002/05/21

0151235

30

2002/05/21

0159831

3

2003/06/04

الشركه المصريه االيطاليه للدهانات الحديثه (اركوارزو )
شركة توصية بسيطة
الشركة المصرية تااليطالية للدهانات الحديثةن ( ادكوارزد)
الدكتور محمد منير سليمان وشركاة
شركة امتنان هيلث شوب لألغذية الصحية والوظيفية ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية
شركة امتنان هيلث شوب لألغذية الصحية والوظيفية ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية
شركة امتنان هيلث شوب لألغذية الصحية والوظيفية ش.م.م -
شركة مساهمة مصرية
شركة كالس بارفان  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/08

2022/06/08

0247936

 4245
21

2010/06/27

هدى عبد الهادى وشركاها  -وكيلة براءات

2022/06/08

2010/09/28

0251330

14

2010/09/28

0251332

9

2010/09/28

0251335

7

2010/09/28

0251336

9

2010/09/28

0251337

11

2010/09/28

شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير  -مصرية الجنسية  -فرد
شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير  -مصرية الجنسية  --مؤسسة فردية
شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير  --مصرية الجنسية  --مؤسسة فردية
شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير فرد  -مصرى الجنسية
شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية
شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية

2022/06/08

0061215

0251326

2022/06/07

2022/06/08
2022/06/08
2022/06/08
2022/06/08

2022/06/08
2022/06/08
2022/06/08
2022/06/08
2022/06/08

0251338

14

2010/09/28

0251339

35

2010/09/28

0280716

31

2012/11/01

شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية
شيماء محمد عبد السالم بركات  -مكتب المجد لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية
شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  -شركة اماراتية

2022/06/08

0280717

32

2012/11/01

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  --شركة اماراتية

2022/06/08

0280718

29

2012/11/01

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  -شركة اماراتية

2022/06/08

0280719

31

2012/11/01

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  -شركة اماراتية

2022/06/08

0280720

32

2012/11/01

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح شركه اماراتية

2022/06/08

0280722

31

2012/11/01

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح -اماراتية

2022/06/08

0287800

30

2013/04/14

محمد ممتاز محمد شاكر المهاينى  -فرد  -سورى الجنسية

2022/06/08

0289195

29

2013/05/21

شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/08

0289196

30

2013/05/21

شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/08

0289217

30

2013/05/21

شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/08

0289218

29

2013/05/21

شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/08

0084256

29

1992/09/06

0084257

30

1992/09/06

0084434

35

1992/10/01

0084488

25

1992/10/07

شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة)-شركة
مساهمة سعودية مقفلة
شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة)-شركة
مساهمة سعودية مقفلة
شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة)-شركة
مساهمة سعودية مقفلة
فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت  ،ال ال سي

2022/06/09

2022/06/09

0085119

3

1992/11/26

فيكتورياز سكويت ستورز ,انك  ,شركة متحدة

2022/06/09

0085120

25

1992/11/26

فيكتورياز سيكريت ستورز براند مانجمنت،انك

2022/06/09

0151851

41

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات شركة مساهمة مصرية

2022/06/09

0155350

29

2002/10/28

شركة الوادى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/09

0155351

29

2002/10/28

شركة الوادي للصناعات الغذائية شركة مساهمه مصريه

2022/06/09

0155352

29

2002/10/28

شركة الوادي للصناعات الغذائية شركة مساهمه مصريه

2022/06/09

0155353

29

2002/10/28

شركة الوادي للصناعات الغذائية  /ش .م .م.

2022/06/09

0155354

29

2002/10/28

شركة الوادي للصناعات الغذائية  /ش .م .م.

2022/06/09

0155355

29

2002/10/28

شركة الوادي للصناعات الغذائية شركه مساهمه مصريه

2022/06/09

0155749

36

2002/11/16

اسكوما اسسير يورس كوسيلز _ ش مساهمة

2022/06/09

0264078

29

2011/08/23

0264080

16

2011/08/23

تيترا ليفيل هولدينجز اند فابنانس أس إيه  -شركة مساهمة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفيل هولدنجز اند فابنانس أس إيه  -شركة مساهمة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

2022/06/09

2022/06/08
2022/06/08

2022/06/09
2022/06/09

2022/06/09

0264081

29

2011/08/23

0268067

29

2011/12/01

0268068

30

2011/12/01

0268069

33

2011/12/01

0268070

7

2011/12/01

0268071

9

2011/12/01

0268072

11

2011/12/01

0268073

16

2011/12/01

0268074

20

2011/12/01

0280715

29

2012/11/01

تيترا الفال هولدنجزا اند فاينانس أس إيه  -شركة مساهمة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفل هولد نجز & فينانس أس  .أيه  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفل هولد نجز & فينانس أس  .أيه  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا لفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه  --شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
تيترا ليفل هولدينجز & فينانس اس  .ايه  -شركة مساهمة
تاسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  --شركة اماراتية

2022/06/09

0083611

18

1992/06/29

شركة القاهرة للصناعات الجلدية ش.م.م.

2022/06/12

0084090

42

1992/08/20

0151215

32

2002/05/21

ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد  -شركة محدودة باألسهم
تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا
جاناكليس فيفياردز للمشروبات

2022/06/12
2022/06/12

0151216

33

2002/05/21

جاناكليس فيناردز للمشروبات

2022/06/12

0151217

35

2002/05/21

جاناكليس فيناردز للمشروبات

2022/06/12

0151218

32

2002/05/21

-جاناكليس فيناردز للمشروبات

2022/06/12

0151219

33

2002/05/21

جاناكليس فيناردز للمشروبات

2022/06/12

0151220

35

2002/05/21

-جاناكليس فيناردز للمشروبات

2022/06/12

0151221

32

2002/05/21

شركة جناكليس فيناردز للمشروبات  -شركة مساهمة

2022/06/12

0151222

33

2002/05/21

جاناكليس فيناردز للمشروبات

2022/06/12

0151223

35

2002/05/21

شركة جناكليس فيناردز للمشروبات ش.م.م

2022/06/12

0151305

32

2002/05/25

شركة االهرام للمشروبات .شركة مساهمه مصرية

2022/06/12

0151306

35

2002/05/25

شركة االهرام للمشروبات ش .م..م

2022/06/12

0151307

32

2002/05/25

شركة االهرام للمشروبات

2022/06/12

0151308

35

2002/05/25

شركة االهرام للمشروبات

2022/06/12

0151309

32

2002/05/25

شركه االهرام للمشروبات  /ش.م.م

2022/06/12

0151310

35

2002/05/25

شركة االهرام للمشروبات شركة مساهمة مصرية

2022/06/12

0151852

43

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات شركة مساهمة مصرية

2022/06/12

0151853

16

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات

2022/06/12

2022/06/09
2022/06/09
2022/06/09
2022/06/09
2022/06/09
2022/06/09
2022/06/09
2022/06/09
2022/06/09

0151854

32

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات شركة مساهمة مصرية

2022/06/12

0151855

33

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات

2022/06/12

0151856

35

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات

2022/06/12

0151857

41

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات

2022/06/12

0151858

43

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات شركة مساهمة مصرية

2022/06/12

0151859

16

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات شركة مساهمة مصرية

2022/06/12

0151860

32

2002/06/15

شركة االهرام للمشروبات

2022/06/12

0153152

42

2002/07/27

دار نهضة مصر للنشر

2022/06/12

0153153

42

2002/07/27

0194001

25

2006/11/19

شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع شركة مساهمة
مصرية
ماديويل انك

2022/06/12

0263016

1- 2
-4
29

2011/08/20
2011/12/01

0269630

3

2012/01/15

0276017

30

2012/06/13

0276320

43

2012/06/24

0276526

40

2012/07/02

شركة اسكندرية للزيوت والبويات والمنتجات الصناعية -
تضامن
تيترا ليفل هولد نجز & فينانس أس  .أيه  -شركة مساهمة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
شركة سبارتن الحديثة للصناعة  -شركة مساهمة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
انتر كو نتيننتال جريت براندز ال ال سى شركة ذات مسئؤلية
محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
برينكر انترناشيونال انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
دار نهضة مصر للنشر  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/12

0277754

40

2012/08/09

دار نهضة مصر للنشر  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/12

0278556

29

2012/09/05

المصنع السعودى لاليسكريم المحدودة  -شركة سعودية محدودة

2022/06/12

0278557

30

2012/09/05

المصنع السعودى لاليسكريم المحدودة  -شركة سعودية محدودة

2022/06/12

0278558

43

2012/09/05

0279080

43

2012/09/17

0279488

5

2012/09/26

0282902

3

2012/12/18

المصنع السعودى لاليسكريم المحدودة  ---شركة سعودية
محدودة
منشاة الرضوى للصناعات الغذائية لصاحبها فيصل رزق سعد
غازى  -فردى
شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
سيبال ليمتد  -شركة هندية محدودة المسئولية

2022/06/12

2022/06/12

0282903

5

2012/12/18

سيبال ليمتد  -شركة هندية محدودة المسئولية

2022/06/12

0146005

21

2001/10/02

0152243

25

2002/06/26

0152244

18

2002/06/26

0152245

25

2002/06/26

0153172

30

2002/07/27

احمد وعمرووخالدكامل وشركهم-موج العاشر من رمضان
(شركة بورسعيد لصناعة المعادن
سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل  -الرحاب للتوريدات
والمنسوجات
سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل الرحاب للتوريدات
والمنسوجات مصرى الجنسية فردى
سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل الرحاب للتوريدات
والمنسوجات
كيوك ريجستريشنز ليمتد

2022/06/13

0268075

2022/06/12
2022/06/12
2022/06/12
2022/06/12
2022/06/12
2022/06/12

2022/06/12
2022/06/12

2022/06/13
2022/06/13
2022/06/13
2022/06/13

0153176

30

2002/07/27

كيوك ريجستريشنز ليمتد

2022/06/13

0251612

4

2010/10/05

الزوراء لتجارة التبغ والدخان  -شركة تضامن اردنيه

2022/06/13

0251613

4

2010/10/05

الزوراء لتجارة التبغ والدخان  -شركة تضامن اردنيه

2022/06/13

0275775

30

2012/06/07

0275776

24

2012/06/07

0276821

29

2012/07/10

0276828

43

2012/07/10

0289419

3

2013/05/26

0289992

19

2013/06/06

0289993

35 3739
7

2013/06/06

اف اراس هوتل جروب (لوكس) اس .ايه .ار .ال  -شركه
محدودة المسئولية
اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال  -شركة
محدودة المسئولية
شركة سجانا للتجارة واالستثمار التجارى المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة
العربية السعودية
شركة سجانا للتجارة واالستثمار التجارى المحدودة  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة
العربية السعودية
محمد محمود ليموني ابراهيم وشركاه ليفين  - levenش
توصية بسيطة
شركة اسمنت اسيوط  -ش م م  -وهى شركة مساهمة مصرية
مؤلفة طبقا الحكام قانون الشركات رقم  951لسنة 9199
شركة اسمنت اسيوط  -ش م م  -وهى شركة مساهمة مصرية
مؤلفة طبقا الحكام قانون الشركات رقم  951لسنة 9199

2022/06/13

1993/03/06

0086195

11

1993/03/06

0151911

3

2002/06/15

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م م شركة مساهمة
مصرية
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المزلية ش م م شركة مساهمة
مصرية
اوتمن بيبرليمتد شركة بريطانية ذات مسئولية محدودة

2022/06/14

0152012

2

2002/06/18

مصر للمنظفات والكيماويات ش.م.م.

2022/06/14

0152013

3

2002/06/18

مصر للمنظفات والكيماويات ش.م.م.

2022/06/14

0152192

29

2002/06/24

0152193

29

2002/06/24

0152195

29

2002/06/24

0152372

2

2002/06/29

عبد المنعم مصطفى كمال  -دار الوفاء لالستيراد  -مؤسسة
فردية مصرية
عبد المنعم مصطفي كمال  -دار الوفاء لالستيراد مؤسسة فردية
مصرية
عبد المنعم مصطفي كمال  -دار الوفاء لالستيراد  -مؤسسة
فردية مصرية
مصر للمنظفات والكيماويات ش.م.م شركة مساهمة مصرية

2022/06/14

2022/06/14

0237099

39

2009/10/14

أحمد فؤاد حسين خليل  -رست كات  -فرد  -مصرى الجنسية

2022/06/14

0237132

31

2009/10/15

أحمد فؤاد حسين خليل  -فرد  -مصرى الجنسية

2022/06/14

0287870

35

2013/04/16

احمد فؤاد حسين خليل  -رست كات  -فردى  -مصرى الجنسية

2022/06/14

0289528

6

2013/05/27

شركة ستارة لمنتجات االلومنيوم  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/14

0081813

1

1991/12/30

0081814

5

1991/12/30

0082556

9

1992/03/07

كونينكلجيك داوي ايجرتس بي في  -شركة خاصة محدودة
المسئولية
كونينكلجيك داوي ايجرتس بي في  -شركة خاصة محدودة
المسئولية
شركة برونزويك كوربوريشن شركه متحده

2022/06/15

2022/06/15

0082557

28

1992/03/07

شركة برونزويك كوربوريشن (ش.متحدة)

2022/06/15

0146585

9

2001/10/23

ويا انترناشيونال انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

2022/06/15

0086194

2022/06/13
2022/06/13

2022/06/13

2022/06/13
2022/06/13
2022/06/13

2022/06/14
2022/06/14

2022/06/14
2022/06/14

2022/06/15

والية ديالوير
جنرال موتورز ال .ال  .سى  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة
طبقا لقوانين والية ديالوير
تاتا صنز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين الهند
تاتا صنز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين الهند
تاتا صنز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين الهند
تاتا صنز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين الهند
تاتا صنز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين الهند
الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية
إيفوانك  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان

2022/06/15

0269863

3

2012/01/21

شركة طنطا للزيوت والصابون  -قطاع اعمال عام

2022/06/15

0275458

12

2012/05/28

0275459

12

2012/05/28

0277630

6

2012/08/07

0277631

6

2012/08/07

0277632

6

2012/08/07

0277633

6

2012/08/07

0277634

6

2012/08/07

0277636

6

2012/08/07

0277637

6

2012/08/07

0277638

6

2012/08/07

0281437

9

2012/11/19

0283999

6

2013/01/14

0284001

35

2013/01/14

0290269

30

2013/06/12

0290270

35

2013/06/12

0290271

32

2013/06/12

0290272

35

2013/06/12

0151953

35

2002/06/17

0154674

1

2002/09/29

0154675

5

2002/09/29

ايه ار بى كوربوريشن ليمتد  -وهى شركة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة طبقا لقوانين استراليا
ايه ار بى كوربوريشن ليمتد  -ش ذات مسئولية محدودة مؤلفه
طبقا لقوانين استراليا
المتجر العربى  -عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر عبد
العزيز عطيه بركه  -نشاط فردى  -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى  -عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر عبد
العزيز عطيه بركه  -نشاط فردى  -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى  -عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر عبد
العزيز عطيه بركه  -فرد  -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر
عبد العزيز عطيه بركه  -فرد  -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر
عبد العزيز عطيه بركه  -فرد  -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى  -عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر عبد
العزيز عطيه بركه  -فرد  -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر
عبد العزيز عطيه بركه  -فرد -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطيه بركه  -عمر
عبد العزيز عطيه بركه  -فرد  -فلسطينى الجنسية
المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة -عمر
عبد العزيز عطية بركة  -ذات نشاط فردى  -فلسطينى الجنسية
شركة فالكون باك  -مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقا ً لقوانين
االمارات العربية المتحدة
شركة فالكون باك  -مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقا ً لقوانين
االمارات العربية المتحدة
ايه ام جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة
مساهمة مصرية
عاطف مرزوق عزيز وشركاه  -أيه أم جروب لالستيراد
والتوكيالت التجارية  -شركة تضامن
ايه ام جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة
مساهمة مصرية
ايه ام جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة
مساهمة مصرية
شركة التجارة العالمية ( المجمع التجارى الخدمى) شركة
مساهمة مصرية
جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا

2022/06/15

0152000

12

2002/06/18

0211919

38

2008/01/28

0211920

42

2008/01/28

0211921

37

2008/01/28

0211922

38

2008/01/28

0211923

42

2008/01/28

0240349

30

2010/01/17

0264733

9

2011/09/14

2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15

2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/15
2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19

لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة -جزر
العذراء البريطانية
مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة  -جزر
العزراء البريطانية
مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة  -جزر
العزراء البريطانية
مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة  -جزر
العذراء البريطانية
مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة  -جزر
العذراء البريطانية
مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة -جزر
العذراء البريطانية
مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

2022/06/19

0276238

30

2012/06/21

مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

2022/06/19

0276239

32

2012/06/21

مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

2022/06/19

0276240

33

2012/06/21

مالتي اكسيس ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة

2022/06/19

0278948

 1112
35

2012/09/13

قوانغدونغ تايياو اوتوموبيل تكنولوجي كو ،ال تي دي.

2022/06/19

2012/12/16

جوديز ماركت  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/19

0282664

32

2012/12/16

جوديز ماركت  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/19

0282665

31

2012/12/16

جوديز ماركت  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/19

0282666

30

2012/12/16

جوديز ماركت  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/19

0290080

12

2013/06/09

0290120

35

2013/06/10

0290121

37

2013/06/10

0290122

40

2013/06/10

0060588

33

1982/04/17

المجموعة التجارية الصناعية سى آى جى  - c i gشركة
مساهمة مصرية
المجموعة التجارية الصناعية سى آى جى  - c i gشركة
مساهمة مصرية
المجموعة التجارية الصناعية سى آى جى  -شركة مساهمة
مصرية
المجموعة التجارية الصناعية سى آى جى  - CIGشركة
مساهمة مصرية
شركة جناكليس فينياردز للمشروبات  -شركة مساهمة مصرية

2022/06/19

2022/06/20

0061128

29

1982/08/01

بلو دياموند جرورز

2022/06/20

0083655

2

1992/07/06

0084338

28

1992/09/20

داى ستار كولورس ديستريبيوشن,جي ام بي اتش  -شركة ذات
مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين ألمانيا
كابوشيكى كايشابانداى

2022/06/20

0152456

32

2002/07/01

0276260

24

2012/06/21

0278863

5

2012/09/12

الشركه المصريه للصناعات الغذائيه المتقدمه ش م م ( فرج الله
) -شركة مساهمة مصرية
ولر كوني ميلز اي بي  -انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير
هيوفيفارما اي او او دي  -شركة ذات مسئولية محدودة

0154676

42

2002/09/29

0154677

5

2002/09/29

0154679

5

2002/09/29

0276231

5

2012/06/21

0276232

30

2012/10/21

0276233

32

2012/10/21

0276234

5

2012/06/21

0276235

30

2012/06/21

0276236

32

2012/06/21

0276237

5

2012/06/21

0282663

2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19

2022/06/19
2022/06/19
2022/06/19

2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20

0278864

31

2012/09/12

هيوفيفارما اي او او دي  -شركة ذات مسئولية محدودة

2022/06/20

0290329

34

2013/06/13

0154678

5

2002/09/29

0155719

30

2002/11/16

0155720

30

2002/11/16

0155721

30

2002/11/16

0155894

30

2002/11/19

0155895

39

2002/11/19

0201088

16

2007/05/14

0201089

16

2007/05/14

0201090

25

2007/05/14

0201091

30

2007/05/14

0201092

16

2007/05/14

يحيى ابراهيم الدسوقى احمد عوض اللة وشركاه -مصنع ادخنة
كروان الشروق  -شركة توصية بسيطة
جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة السكري اخوان  -عماد الدين عبد المعطي عبد الحافظ
السكري وشركاه  -شركة توصية بسيطة مصرية
شركة السكري اخوان  -عماد الدين عبد المعطي عبد الحافظ
السكري وشركاه  -شركة توصية بسيطة مصرية
شركة السكري اخوان  -عماد الدين عبد المعطي عبد الحافظ
السكري وشركاه  -شركة توصية بسيطة مصرية
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا

2022/06/20

0201093

25

2007/05/14

0201094

30

2007/05/14

0201095

43

2007/05/14

0201097

25

2007/05/14

0201098

30

2007/05/14

0201099

43

2007/05/14

0276421

31

2012/06/26

0277399

6

2012/07/30

0277780

43

2012/08/12

واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
واجاماما ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا
السوهاجي للصناعات الغذائية ش ذ م م  -شركة ذات مسئولية
محدودة
المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة  -عمر
عبد العزيز عطية بركة  -فرد مصرى الجنسية
العم جروب للمطاعم والمواد الغذائية  -شركة مساهمه .

2022/06/21

0290538

29

2013/06/19

شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش مساهمة

2022/06/21

0061917

21

1983/01/29

الشركة المصرية للصناعات المنزلية (نور) شركة مساهمة

2022/06/22

0083561

9

1992/06/24

الشركة المصرية للصناعات المنزلية ش مساهمة مصرية

2022/06/22

0084645

4

1992/10/19

0152266

38

2002/06/26

شيفرون انتلكتوال بروبرتى ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير .
طارق نور فوتوسال -

2022/06/22
2022/06/22

0152267

41

2002/06/26

طارق نور فوتوسال  -فردى  -مصري

2022/06/22

0211918

37

2008/01/28

تاتا صنز ليمتد  -شركة محدودة االمسئولية مؤلفة وقائمة طبقا

2022/06/22

2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21
2022/06/21

لقوانين الهند
لبان لالغذيه ش م م

0222821

30

2008/10/19

0225310

24

2008/12/22

0276296

25

2012/06/24

0276883

45

2012/07/12

0279453

18

2012/09/25

0281594

1

2012/11/21

0290478

30

2013/06/17

0290579

29

2013/06/20

شركةالشيخ لصناعة االقمشة والوبريات والمالبس الجاهزة -
شركة توصية بسيطة
سماقية للمالبس القطنية (قطونيل)  -محمد باسل سماقية فردى
مصرى
عبد الوهاب مصطفى كمال عبد القادر  -فردى  -مصرى
الجنسية
فاير تراب ليمتيد  -ش محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
انجلترا وويلز
تشيفرون انتيالكتول بروبرتى ال ال سى  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
سميرة محمود معتوق  -بيت البن معتوق  -مؤسسة فردية
اماراتية
محمود طه محمد احمد  -فرد  -مصرى الجنسية

2022/06/22

0290580

29

2013/06/20

محمود طة محمد احمد  -مصرى الجنسية  --منشأة فردية

2022/06/22

0235003

16

2009/08/17

0276374

1

2012/06/26

0276375

3

2012/06/26

0276376

6

2012/06/26

0276377

8

2012/06/26

0276378

11

2012/06/26

0276379

16

2012/06/26

0276380

17

2012/06/26

0276381

19

2012/06/26

0276382

20

2012/06/26

0276383

21

2012/06/26

0276384

24

2012/06/26

0276385

27

2012/06/26

0276386

35

2012/06/26

0276387

37

2012/06/26

0276388

40

2012/06/26

0278656

716
716
716
34

2012/09/09

شركة جهينة للصناعات الغذائية ش م م  --شركة مساهمة
مصرية
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدي
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدي
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدي
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس ) -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدية
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس)  -شركة تضامن
مجدي عبد الباري المتولي وشركاه  -الشركة السويدي
للديكورات الحديثة ( اس  -ام تكس )  -شركة تضامن
سيمس للصناعات الكهربائية  -طارق محمد محمد على  -فرد

2022/06/23

2012/09/09

سيمس للصناعات الكهربائية  -طارق محمد محمد على  -فرد -
مصرى الجنسية
سيمس للصناعات الكهربائية  -طارق محمد محمد على -
فردى  -مصرى الجنسية
شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهورشركة توصية بسيطة

0278657
0280583
0005017

2012/10/23
1941/02/04

2022/06/22
2022/06/22
2022/06/22
2022/06/22
2022/06/22
2022/06/22
2022/06/22

2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/23
2022/06/26

0025648

5

1952/08/02

باير كونسيومر كير ا ج

2022/06/26

0048017

4

1972/07/11

0081347

29

1991/11/10

0083801

42

1992/07/20

0083867

1

1992/08/01

0083868

4

1992/08/01

شركة البويات والصناعات الكيماوية احدى شركات المؤسسة
المصرية العامة للصناعات الكيماوية
الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى باندا )  -شركة
مساهمة مصرية
هيلتون وورلد وايد هولدنج ال ال بي  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤسسة في المملكة المتحدة
ايلينوى تول ووركس انك  .شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين
والية ديالوير .
ايلينوى تول ووركس انك شركة مساهمة

2022/06/26

2022/06/26

0084118

29

1992/08/24

الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم  /ش .م .م.

2022/06/26

0142234

29

2001/04/24

0142235

32

2001/04/24

0144828

32

2001/08/21

0150820

30

2002/05/05

0153592

43

2002/08/17

0232767

30

2009/06/21

0232768

35

2009/06/21

0232769

39

2009/06/21

0232937

30

2009/06/25

0232938

35

2009/06/25

0232939

30

2009/06/25

0232940

35

2009/06/25

0232941

30

2009/06/25

0232942

35

2009/06/25

0232943

30

2009/06/25

0232944

35

2009/06/25

0232945

30

2009/06/25

0232946

35

2009/06/25

0232947

30

2009/06/25

0232948

35

2009/06/25

0276447

43

2012/06/27

0276480

3

2012/07/01

الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى باندا )  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى باندا )  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى باندا )  -شركة
مساهمة مصرية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ( ش.ت .م .م ) شركة
مساهمة
ستاربكس كوربوريشن  -شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق
لقوانين والية واشنطن
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 9119
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 9119
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 9119
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون رقم  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون رقم 9119 9
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون رقم  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون رقم  9لسنة 19
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 99
شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام
القانون  9لسنة 9119
العربية للمطاعم والمنشآت السياحية شامى ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
شركة طنطا للزيوت والصابون  -شركة قطاع اعمال تابعة

2022/06/26

2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26

2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26
2022/06/26

0276483

3

2012/07/01

0277788

3

2012/08/12

مساهمة خاضعة الحكام القانون  3 2لسنة 911
شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية  -شركة تابعة
مساهمة مصرية
ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

2022/06/26

0277789

7

2012/08/12

ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

2022/06/26

0277790

9

2012/08/12

ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

2022/06/26

0277791

11

2012/08/12

ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

2022/06/26

0277792

16

2012/08/12

ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

2022/06/26

0277793

21

2012/08/12

ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

2022/06/26

0277794

29

2012/08/12

ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

2022/06/26

0277795

32

2012/08/12

0277796

38

2012/08/12

ستار بكس كوربوريشن (وتعمل ايضا ً باسم ستار بكس كوفى
كمبنى ) شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق لقوانين والية
واشنطن
ستاربكس كوربوريشن  -شركة مساهمة

2022/06/26

2022/06/26

0278253

11

2012/08/26

جوبكس انداستريز اس دى ان  .بى اتش دى  -شركة ماليزية

2022/06/26

0280007

3

2012/10/08

دونجكامول روجرونجسانج  -مواطنه من تايالند  --منشأة فردية

2022/06/26

0059746

2

1981/11/01

0135566

5

2000/08/21

شركة البويات والصناعات الكيماوية ( باكين ) شركة مساهمة
مصرية
تي .سي .فارما سيوتيكال اند ستريز كو ليميتد-

2022/06/27

0152162

2

2002/06/24

0152164

2

2002/06/24

0152165

2

2002/06/24

0152166

2

2002/06/24

0152167

2

2002/06/24

0152703

29

2002/07/09

0152777

29

2002/07/13

0152779

31

2002/07/13

0152871

2

2002/07/15

0153454

30

2002/08/10

شركة الجمال للبويات والصناعات الكيماوية ومنتجات
االسبراي  /شركة ذات مسئولية محدودة
شركة الجمال للبويات والصناعات الكيماوية ومنتجات
االسبراي  -شركة مصرية ذات مسئولية محدودة
شركة الجمال للبويات والصناعات الكيماوية ومنتجات
االسبراي  -شركة مصرية ذات مسئولية محدودة
ش الجمال للبويات والصناعات الكيماويه ومنتجات االسبراي (
م ,المسئوليه )
شركة الجمال للبويات والصناعات الكيماويه ومنتجات
االسبراي  -شركة ذات مسئولية محدودة
السوهاجى للصناعات الغذائية ش .ذ .م .م  -شركة ذات مسئولية
محدودة
السوهاجى للصناعات الغذائية ش .ذ .م .م  -شركة ذات مسئولية
محدودة
السوهاجى للصناعات الغذائية ش.ذ .م .م شركة ذات مسئولية
محدودة
شركة الجمال للبويات والصناعات الكيماوية ومنتجات
االسبراي  -شركة مصرية ذات مسئولية محدودة
شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية

2022/06/27

0154501

16

2002/09/21

وادى دجله لالستثمار ش  .م  .م

2022/06/27

0154502

25

2002/09/22

وادى دجله لالستثمار ش  .م  .م

2022/06/27

0154503

28

2002/09/21

وادى دجله لالستثمار ش  .م  .م

2022/06/27

0154504

16

2002/09/22

وادى دجله لالستثمار ش  .م  .م

2022/06/27

2022/06/26

2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27
2022/06/27

0154505

25

2002/09/22

وادى دجله لالستثمار ش  .م  .م

2022/06/27

0154506

28

2002/09/22

وادى دجله لالستثمار ش  .م  .م

2022/06/27

0157347

5

2003/02/03

شركة سينا فارم شركة تضامن مصرية

2022/06/27

0157348

5

2003/02/03

شركة سينا فارم ش تضامن

2022/06/27

0159690

5

2003/05/28

شركة سينا فارم

2022/06/27

0061111

5

1982/07/25

شيزى فارما سوتيتشى س ب  .أ

2022/06/28

0061112

5

1982/07/25

شيزى فارما سوتيتشى س  .ب  .ا

2022/06/28

0083710

9

1992/07/13

0083904

12

1992/08/03

وارنر بروس  ،انترتينمنت انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير
ام او اف ليمتد شركه هندسيه

2022/06/28
2022/06/28

0084188

18

1992/08/31

سالزنجر ليمتد  -شركة بريطانية  -شركة محدودة المسئولية

2022/06/28

0084192

28

1992/08/31

سالزنجر ذ ليمتد  -شركه مساهمه

2022/06/28

0092329

35

1992/09/21

0151002

35

2002/05/13

تيرنر انترتينمت كو -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
والية جيورجيا
جمال لويس عبد المالك

2022/06/28

0152550

35

2002/07/03

0152992

3

2002/07/20

0152993

9

2002/07/20

0152994

14

2002/07/20

0152995

18

2002/07/20

0152996

25

2002/07/20

0152997

3

2002/07/20

0152998

9

2002/07/20

0152999

14

2002/07/20

0153000

18

2002/07/20

0153001

25

2002/07/20

0153002

1

2002/07/20

0153003

9

2002/07/20

0153004

14

2002/07/20

0153005

18

2002/07/20

0153006

25

2002/07/20

مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة دولية منظمة lمن خالل بنود
اتفاقية انشائها وهى وكالة متخصصة تابعة لالمم المتحدة
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا

2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28

0153007

25

2002/07/20

0154611

6

2002/09/25

0154613

6

2002/09/25

0156644

2

2002/12/28

0156645

9

2002/12/28

0156646

16

2002/12/28

تومى هيلفجر ليسينسينج بى في  -شركة خاصة ذات مسئولية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين هولندا
ماسونيتنى انترناشيونال كوربوريش  -شركة متحدة تاسست
وقائمة طبقالقوانين مقاطعة اونتاريوكندا.
ماسونيتنى انترناشونال كوربوريشن -شركة متحده تاسست
وقائمة طبقا لقوانين مقاطعة اونتاريوكندا
هانا كومبانى ليمتد شركه محدوده المسؤليه مؤلفة طبقا لقوانين
هدنج كونج
هانا كومبانى ليمتد -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
هونج كونج
هانا كومبانى ليمتد ش محدودة المسئولية

2022/06/28

0159722

5

2003/05/31

ماركيرل للصناعات الدوائية  MPIش م م  -شركة مساهمة

2022/06/28

0159767

28

2003/06/02

0159768

5

2003/06/02

0159769

3

2003/06/02

0159770

42

2003/06/02

0177831

7

2005/08/07

0211864

17

2008/01/27

0211866

7

2008/01/27

0211867

9

2008/01/27

0245514

16

2010/05/09

صيدلية العزبى -د /أحمد عصام راغب العزبى -فرد مصرى
الجنسية
صيدلية العزبى -د /أحمد عصام راغب العزبى -فرد -مصرى
الجنسية
صيدلية العزبى د أحمد عصام راغب العزبى -فرد مصرى
الجنسية
صيدليةالعزبى د احمد عصام راغب العزبى  -فرد مصرى
الجنسية
سانيويوسوكى كوجيوكوليمتد /شركة محدودة المسئولية تاسست
وقائمة طبقا لقوانين اليابان
جينيبرى اس أيه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
اسبانيا
جينيبرى اس أيه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
اسبانيا
جينيبرى اس أيه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
اسبانيا
الشركة العالمية للمقرمشات (ش م م ) شركة مساهمة

2022/06/28

2022/06/28

0247127

26

2010/06/13

وولفرين اوتدورز إنك ،شركة محدودة المسؤولية

2022/06/28

0260560

20

2011/05/24

0260566

41

2011/05/24

0273993

10

2012/04/22

سى جية فور ديبلكس كو  ،ليمتد  --شركة محدودة المسئولية
مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
سى جية فور ديبلكس كو  ،ليمتد  --شركة محدودة المسئولية
مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
مصطفى زكي الشريف وشركاه  -شركة توصية بسيطة

2022/06/28

2022/06/28

0274428

10

2012/05/02

مصطفى زكى الشريف وشركاه  -شركة توصية بسيطة

2022/06/28

0274429

21

2012/05/02

مصطفى زكى الشريف وشركاه  -شركة توصية بسيطة

2022/06/28

0277782

30

2012/08/12

0278770

29

2012/09/11

0278771

29

2012/09/11

0278772

29

2012/09/11

0280488

27

2012/10/21

0284526

5

2013/01/28

ام ام كاى سبايسز اس دى ان  .بى ايتش دى  -شركة محددة
خاصة .
الشركة العربية لمنتجات االلبان  -اراب ديرى باندا  --شركة
مساهمة مصرية
الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى باندا )  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة العربية لمنتجات االلبان (اراب ديرى باندا )  -شركة
مساهمة مصرية
شركة المصنع المصرىلصناعة السجاد الشرقى  --شركة
مساهمة مصرية
ماركيرل للصناعات الدوائية  - mpiشركة مساهمة مصرية

2022/06/28

2022/06/28

0289032

28

2013/05/16

امانى جابر عبد العال احمد -الصاوى فيتنس  -فرد

2022/06/28

2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28

2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28

2022/06/28

2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28
2022/06/28

0060851

2

1982/06/05

شركه البويات والصناعات الكيماوية (باكين)

2022/06/29

0153711

5

2002/08/21

0155849

30

2002/11/19

0155853

39

2002/11/19

0155855

39

2002/11/19

0155856

30

2002/11/19

0155858

39

2002/11/19

0155888

39

2002/11/19

0155889

30

2002/11/19

0155891

30

2002/11/19

0155899

30

2002/11/19

0155900

39

2002/11/19

0155901

30

2002/11/19

0211871

7

2008/01/27

0211874

17

2008/01/27

0262078

7

2011/06/27

0273998

16

2012/04/22

0273999

29

2012/04/22

0274000

31

2012/04/22

0274001

32

2012/04/22

0274003

35

2012/04/22

0274496

39

2012/05/06

0274497

40

2012/05/06

0274859

16

2012/05/13

0275117

29

2012/05/20

0275118

31

2012/05/20

0275119

32

2012/05/20

0275120

33

2012/05/20

0275121

34

2012/05/20

اوتسوكا فارماسوتيكال كو  ,ليمتد-شركة يابانية محدودة
المسئولية
شركة السكري اخوان  -عماد الدين عبد المعطي عبد الحافظ
السكري وشركاه  -شركة توصية بسيطة مصرية
شركة السكري اخوان  -عماد الدين عبد المعطي عبد الحافظ
السكري وشركاه  -شركة توصية بسيطة مصرية
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد المعطى عبد الحافظ
السكري وشركاه  -شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
شركة السكرى اخوان عماد الدين عبد عبدالمعطى عبد الحافظ
السكرى وشركاة شركة توصية بسيطة
جنيبرى اس أيه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
اسبانيا
جينيبرى اس أيه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
اسبانيا
شركة موراتا كيكاي كابوشيكي كايشا  -شركة مساهمة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين اليابان
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوي  -شركة شاي العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوى  -شركة شاى العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوى  -شركة شاى العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوى  -شركة شاى العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوى  -شركة شاى العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوى  -شركة شاى العروسة  -شركة توصية
بسيطة

2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29
2022/06/29

0275122

35

2012/05/20

0275126

39

2012/05/20

0279192

12

2012/09/19

شركة اوالد بدوى  -شركة شاى العروسة  -شركة توصية
بسيطة
شركة اوالد بدوى  -شركة شاى العروسة  -شركة توصية
بسيطة
جلفستريم ايروسبيس كوربوريشن  --شركة مساهمة امريكية

2022/06/29

0279193

12

2012/09/19

جلفستريم ايروسبيس كوربوريشن  -شركة توصية بسيطة

2022/06/29

0279195

12

2012/09/19

جلفستريم ايروسبيس كوربوريشن  -شركة توصية بسيطة

2022/06/29

0279196

12

2012/09/19

جلفستريم ايروسبيس كوربوريشن  -شركة توصية بسيطة

2022/06/29

0279197

12

2012/09/19

جلفستريم ايروسبيس كوربوريشن  -شركة توصية بسيطة

2022/06/29

0279198

12

2012/09/19

جلفستريم ايروسبيس كوربوريشن  -شركة توصية بسيطة

2022/06/29

0279199

12

2012/09/19

جلفستريم ايروسبيس كوربوريشن  -شركة توصية بسيطة

2022/06/29

2022/06/29
2022/06/29

