جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر التسجيل
رقم الطلب
0410473

الفئة
1

تاريخ االيداع
2020/03/09

تاريخ التسجيل
2022/06/19

اسم مالك العالمة
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

عدد النشر عن القبول
975

0415430

1

2020/07/01

2022/06/01

0415600

1

2020/07/05

2022/06/23

0409844

2

2020/03/02

2022/06/12

0410474

2

2020/03/09

2022/06/19

فالينت بيوساينسز ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية
مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير
جروبو اجروتيكنولوجيا  ،اس .ال - .شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اسبانيا
احمد السعيد السعيد التمامي  -افريكا لتعبئة التنر
والمذيبات  -فرد مصرى الجنسية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

973

975

0410684

2

2020/03/11

2022/06/09

ياسمين يسرى محمد عبد الرحمن  -فرد مصرية الجنسية

977

0424402

2

2020/10/19

2022/06/14

انفير اس .بيه .ايه - .شركة ايطالية

979

0427195

2

2020/11/17

2022/06/13

نيبون للدهانات مصر ش م م  -شركة مساهمة

978

0427197

2

2020/11/17

2022/06/13

نيبون للدهانات مصر ش م م  -شركة مساهمة

978

0427198

2

2020/11/17

2022/06/13

نيبون للدهانات مصر ش م م  -شركة مساهمة

978

0427199

2

2020/11/17

2022/06/13

نيبون للدهانات مصر ش م م  -شركة مساهمة

978

0427273

2

2020/11/18

2022/06/09

0428724

2

2020/12/03

2022/06/26

0428726

2

2020/12/03

2022/06/26

تيراكو هولدنجز لمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
اسست وفقا لقوانين قبرص
شركة حمادة امام صديق محمود  -فر د  -مصرى
الجنسية
شركة حمادة امام صديق محمود  -فردى  -مصرى

980

980

0430609

2

2020/12/22

2022/06/28

عالء شفيق حامد محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0306969

3

2014/09/14

2022/06/15

0308446

3

2014/10/19

2022/06/15

0308453

3

2014/10/19

2022/06/15

0312942

3

2015/01/20

2022/06/15

0337420

3

2016/07/03

2022/06/12

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
محمد عالء الدين طه ذكى  -فردى  -مصري الجنسية

0363781

3

2018/01/15

2022/06/26

0365001

3

2018/02/04

2022/06/12

0383464

3

2018/12/27

2022/06/06

0392902

3

2019/06/09

2022/06/14

0395726

3

2019/07/29

2022/06/27

0407117

3

2020/01/26

2022/06/14

هشام نصحى عبد الوهاب اسماعيل وشركاة  -شركة
نماء لالستيراد والتصدير شركة تضامن
شركة فالكون باك  -مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقا ً
لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة
شركة ايجى سفن للتجارة والتنمية  -شركة ذات مسئولية
محدودة
كيمسابر ينسس انك -شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية كاليفورنيا  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة ايجيبت موراكو لالستيراد والتصدير  -شركة ذات
مسئوليه محدوده
محمد احمد علي حزين وشركاه  -شركة توصية بسيطة

980

0409893

3

2020/03/02

2022/06/14

شركة لوريية جروب المتكاملة للتصنيع والتجارة -

980

977
972

980

906
906
912
980
946
980
977
978
963

شركة ذات مسئولية محدودة
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0410475

3

2020/03/09

2022/06/19

0412033

3

2020/04/28

2022/06/02

0416239

3

2020/07/12

2022/06/09

0416348

3

2020/07/14

2022/06/29

شركة يونيماك انترناشيونال جروب  -شركه ذات
مسئوليه محدوده
تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركة توصية بسيطة
محمد صبحى السيد عثمان  -فردى  -مصرى الجنسية

978

0420521

3

2020/09/06

2022/06/09

تامر رجب وشركاه  -شركة توصية بسيطة

977

0420983

3

2020/09/10

2022/06/02

جملة ماركت ش م م -شركة مساهمة

976

0421451

3

2020/09/16

2022/06/26

بولس حمدي عبد الملك حنين  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0422099

3

2020/09/23

2022/06/02

جمله ماركت  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0423958

3

2020/10/14

2022/06/14

0424676

3

2020/10/21

2022/06/27

0425154

3

2020/10/27

2022/06/27

0425368

3

2020/11/01

2022/06/07

0425927

3

2020/11/04

2022/06/28

شركة االسكندرية للكيماويات والمنظفات  -شركه
مساهمه مصرية
فلور دور لتصنيع العطور والزيوت الطبيعية وفوارغها
 ش ذات مسئولية محدودةستاي جرين للمستحضرات التجميلية المتطورة  -شركه
توصيه بسيطه
ام ان جي لتصنيع المنظفات والمواد الكيماوية  -شركة
ذات مسئولية محدودة
تامر رجب وشركاه -شركه توصيه بسيطه

978

0426342

3

2020/11/09

2022/06/29

0426680

3

2020/11/12

2022/06/08

شركة نارافا لمستحضرات التجميل  -شركة شخص
واحد محدودة المسئولية
مروة جابر فاوي السيد  -فردي  -مصرى الجنسية

0428317

3

2020/11/29

2022/06/22

0428318

3

2020/11/29

2022/06/22

0428320

3

2020/11/29

2022/06/22

0428793

3

2020/12/03

2022/06/15

شركة ماستريد ليمتد  -شركة محدودة مؤسسة فى
عجمان  -االمارات
شركة ماستريد ليمتد  -شركة محدودة مؤسسة فى
عجمان  -االمارات
شركة ماستريد ليمتد  -شركة محدودة مؤسسة فى
عجمان  -االمارات
بريد فاست  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0429842

3

2020/12/15

2022/06/09

محارب الفى حبيب عبد النور  -افراد  -مصرى

980

0430037

3

2020/12/16

2022/06/14

0430078

3

2020/12/17

2022/06/12

0430158

3

2020/12/17

2022/06/22

الراهب صرابامون االنبابوال  /وبالميالد مجدي فاروق
يوسف بولس  -فرد  -مصرى الجنسية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
محمود شاذلي صالح عبد الله  -منشأة فردية  -مصرى

980

980

0430241

3

2020/12/20

2022/06/14

شركة مطاوع للبالستيك  -شركة توصيه بسيطه

980

0384234

4

2019/01/14

2022/06/13

0384235

4

2019/01/14

2022/06/13

0384236

4

2019/01/14

2022/06/13

0400076

4

2019/10/17

2022/06/01

شركة الزيت العربية السعودية  -شركة مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين دولة المملكة العربية السعودية
شركة الزيت العربية السعودية  -شركة مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين دولة المملكة العربية السعودية
شركة الزيت العربية السعودية  -شركة مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين دولة المملكة العربية السعودية
شركة جي بي جلوبال ماج  -ش ذات مسئوليه محدودة -
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية

962

973
973

979
979
979
978
979
978
980
980
980

980

972
962
977

0413869

4

2020/06/07

2022/06/27

المتحدة
شركة لوب ماستر للزيوت المتخصصة  -شركة مساهمه

979

0422309

4

2020/09/27

2022/06/15

محمد محمود كامل  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0431062

4

2020/12/27

2022/06/14

0306899

5

2014/09/11

2022/06/15

0307189

5

2014/09/18

2022/06/15

0307197

5

2014/09/18

2022/06/15

0308436

5

2014/10/19

2022/06/15

0308443

5

2014/10/19

2022/06/15

0308471

5

2014/10/19

2022/06/15

0308481

5

2014/10/19

2022/06/15

0308482

5

2014/10/19

2022/06/15

0308483

5

2014/10/19

2022/06/15

0309143

5

2014/11/04

2022/06/15

0309152

5

2014/11/04

2022/06/15

0312930

5

2015/01/20

2022/06/15

0312934

5

2015/01/20

2022/06/15

0341155

5

2016/10/03

2022/06/08

عادل اسماعيل محمد محمد عبد العال  -فرد  -مصرى
الجنسية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
داليا زغلول وشريكها  -شركة تضامن

980

980

0386202

5

2019/02/14

2022/06/27

شركة امون لالدوية  -شركة مساهمة مصرية

964

0388484

5

2019/03/20

2022/06/27

امون لالدويه  -شركة مساهمه مصرية

968

0396522

5

2019/08/18

2022/06/08

احمد محمد سمير السيد سالمة -فردي

965

0398200

5

2019/09/17

2022/06/06

نوفارتيس أ ج  -شركة مساهمة سويسرية

964

0409053

5

2020/02/19

2022/06/08

0410476

5

2020/03/09

2022/06/19

لوكسي مور فارما لالدوية  -شركة ذات مسئولية
محدودة
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

970

0411259

5

2020/03/22

2022/06/28

0411437

5

2020/04/16

2022/06/14

ماير اورجانكس بى فى تى  -ال تى دى  -شركه محدوده
تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الهند
فيرينج بي  .في _شركة ذات مسئولية محدودة

0411438

5

2020/04/16

2022/06/14

0412029

5

2020/04/28

2022/06/02

0412032

5

2020/04/28

2022/06/02

فيرينج بي  .في  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين هولندا
شركة يونيماك انترناشيونال جروب  -شركه ذات
مسئوليه محدوده
شركة يونيماك انترناشيونال جروب  -شركه ذات
مشئوليه محدوده

906
906
906
906
906
906
908
908
912
912

975
978
977
977
979
973

0414004

5

2020/06/14

2022/06/28

0414286

5

2020/06/15

2022/06/02

0415060

5

2020/06/24

2022/06/22

0415061

5

2020/06/24

2022/06/22

0415431

5

2020/07/01

2022/06/21

0416870

5

2020/07/20

2022/06/12

0416873

5

2020/07/20

2022/06/12

0416882

5

2020/07/20

2022/06/14

0416883

5

2020/07/20

2022/06/12

0416888

5

2020/07/20

2022/06/12

0416900

5

2020/07/20

2022/06/13

0416901

5

2020/07/20

2022/06/12

0416902

5

2020/07/20

2022/06/13

0416905

5

2020/07/20

2022/06/12

0416906

5

2020/07/20

2022/06/13

0416908

5

2020/07/20

2022/06/13

0416909

5

2020/07/20

2022/06/12

0416910

5

2020/07/20

2022/06/12

0416911

5

2020/07/20

2022/06/13

0416913

5

2020/07/20

2022/06/15

0416914

5

2020/07/20

2022/06/13

0416915

5

2020/07/20

2022/06/13

0416916

5

2020/07/20

2022/06/12

0416917

5

2020/07/20

2022/06/12

0416918

5

2020/07/20

2022/06/13

0416919

5

2020/07/20

2022/06/13

0416920

5

2020/07/20

2022/06/13

0416921

5

2020/07/20

2022/06/15

0416923

5

2020/07/20

2022/06/13

أمجين انك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
مونوبريكس -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
فرنسا
محمود عمر عبد المقصود عشرى  -فرد مصرى
الجنسية
محمود عمر عبد المقصود عشرى -فردى  -مصرى
الجنسية
فالينت بيوساينسز ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية
مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 شركة مساهمة مصريةالدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية  -ش
مساهمة مصرية
الشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 شركة مساهمة مصريةالدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية  -ش
مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 شركة مساهمة مصريةالدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية  -ش
مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 شركة مساهمة مصريةشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 شركة مساهمة مصريةشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 شركة مساهمة مصريةالدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
شركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية
 شركة مساهمة مصريةالدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية  -ش
مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -

977
979
980
980
973
979
978
979
978
978
978
978
978
978
978
978
979
978
978
978
978
978
978
979
978
978
978
978
978

شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية -
شركة مساهمة مصرية
شركة بي اند بي باريس لمتد  -شركة محدوده المسئوليه
تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر العذراء البريطانية
جوان كروب بروتيكيشن ليميتد  -شركه خاصة محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز
جرينر بيو  -وان جي ام بي اتش  -شركه ذات مسؤولية
محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

978

0416925

5

2020/07/20

2022/06/13

0416928

5

2020/07/20

2022/06/13

0417777

5

2020/08/04

2022/06/09

0418009

5

2020/08/06

2022/06/09

0418011

5

2020/08/06

2022/06/09

0419363

5

2020/08/24

2022/06/06

0419584

5

2020/08/26

2022/06/21

0420394

5

2020/09/03

2022/06/01

أمجين انك  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
شركة ساجا فارما سوتيكالز ايجيبت  - SAJAش
مساهمة
اويل-دري كوربوريشن اوف امريكا

978

0421063

5

2020/09/13

2022/06/16

جاسر عماد محمد كامل  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0422100

5

2020/09/23

2022/06/02

جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0423240

5

2020/10/06

2022/06/08

0424401

5

2020/10/19

2022/06/15

0425746

5

2020/11/03

2022/06/29

فايزر انك  -شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية
ديالوير
اميكو تكنولوجى شريف فاروق اسماعيل وشركاة -
شركة توصية بسيطة
يونيليفر بي ال سي  -شركة عامه محدوده المسئولية

978

0425993

5

2020/11/05

2022/06/29

0426656

5

2020/11/12

2022/06/01

0426657

5

2020/11/12

2022/06/01

0426658

5

2020/11/12

2022/06/01

0426659

5

2020/11/12

2022/06/01

0426661

5

2020/11/12

2022/06/01

0426663

5

2020/11/12

2022/06/01

0426676

5

2020/11/12

2022/06/01

0426684

5

2020/11/12

2022/06/01

0426714

5

2020/11/12

2022/06/09

0426715

5

2020/11/12

2022/06/09

0426733

5

2020/11/12

2022/06/09

0426734

5

2020/11/12

2022/06/09

0426735

5

2020/11/12

2022/06/09

شركة يونيليفر بى ال سى  -شركة عامة محدودة
المسؤلية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ).
 شركة مساهمة مصريةالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو )-
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -شركة
مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ).
 شركة مساهمة مصريةالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ).
 شركة مساهمة مصريةالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية

978
978
977
977

978
980

980
979
979
979
979
979
979
979
979
979
979
979
979
979
979
979

0426736

5

2020/11/12

2022/06/09

0426737

5

2020/11/12

2022/06/09

0426738

5

2020/11/12

2022/06/09

0426739

5

2020/11/12

2022/06/09

0426740

5

2020/11/12

2022/06/09

0426742

5

2020/11/12

2022/06/09

0426743

5

2020/11/12

2022/06/09

0428248

5

2020/11/29

2022/06/09

0428506

5

2020/12/01

2022/06/09

الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو
).شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو
)شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) -
شركة مساهمة مصرية
رمضان محمد نور الدين محمود  -فردى  -مصرى
الجنسية
محمد محمود احمد على  -فرد مصرى الجنسية

0430038

5

2020/12/16

2022/06/14

0430077

5

2020/12/17

2022/06/12

0277399

6

2012/07/30

2022/06/21

0381504

6

2018/11/28

2022/06/20

0406918

6

2020/01/22

2022/06/02

الراهب صرابامون االنبابوال /وبالميالد مجدي فاروق
يوسف بولس  -فرد  -مصرى
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  -شركة مساهمة
مصرية
المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة -
عمر عبد العزيز عطية بركة  -فرد مصرى الجنسية
ياسر سمير على على على السنيتى  -المصطفى
لالستيراد والتصدير -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
كمال منير قرياقوص اسكاروس  -فرد

975

0410477

6

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0411370

6

2020/04/14

2022/06/29

0411372

6

2020/04/14

2022/06/29

0412006

6

2020/04/28

2022/06/08

بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
ستارة لمنتجات االلومنيوم  -شركة مساهمة مصرية

975

980

0415309

6

2020/06/30

2022/06/07

سيجما الصناعية ابواب داخلية وخارجية  -ش مساهمة

980

0420587

6

2020/09/07

2022/06/01

ريد -وايت فالف كورب  -شركة متحدة

978

0424286

6

2020/10/18

2022/06/29

محمود مرعي حسين محمد  -فرد مصرى الجنسية

980

0427394

6

2020/11/19

2022/06/22

شركة عوض الله عياد وشركاة  -شركة توصية بسيطة

980

0430610

6

2020/12/22

2022/06/28

عالء شفيق حامد محمد -فرد  -مصرى الجنسية

980

0430613

6

2020/12/22

2022/06/28

عالء شفيق حامد محمد  -فرد مصرى الجنسية

980

0431162

6

2020/12/28

2022/06/26

وليد محمد على عبد العزيز  -فرد مصرى الجنسية

980

0261078

7

2011/06/06

2022/06/02

0409470

7

2020/02/26

2022/06/14

0410995

7

2020/03/17

2022/06/08

0411371

7

2020/04/14

2022/06/29

المتجر العربي لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة -
فردي  -فلسطيني الجنسية
بيجاتك ابراسيفز كو  ،.ال تي دي  -شركه محدوده
المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
ونتشو اولوفا اندستري كو ليمتد  -شركه صينيه محدوده
مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية
بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي  -شركة ذات مسئولية

979

979
979
979
979
979
979
979
980
980
980
980
963
967

975

978
978
975

0419547

7

2020/08/26

2022/06/12

محدودة
رافيندر شيام سوندر اريا  -فرد  -هندى الجنسية

980

0422101

7

2020/09/23

2022/06/02

جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0425590

7

2020/11/02

2022/06/29

0426600

7

2020/11/11

2022/06/01

0427003

7

2020/11/16

2022/06/01

محمد علي ابراهيم حسن الماحي  -فرد  -مصرى
الجنسية
مصر لالعمال الهندسية  -ابناء عبدالحافظ خالد ومجدى
محمد فكرى عبدالحافظ وشريكهما  -شركه تضامن
محمد محمود عبد الظاهر علي -افراد  -مصرى الجنسية

980

0429039

7

2020/12/07

2022/06/14

0430006

7

2020/12/16

2022/06/09

شركة الجارحى لتشغيل المعادن وتجميع مهمات
المصاعد  -ش توصية بسيطة
ابراهيم صبحي محمد رواش  -فرد مصرى الجنسية

0414283

8

2020/06/15

2022/06/02

0429132

8

2020/12/08

2022/06/22

0337088

9

2016/06/20

2022/06/01

مونوبريكس -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
قوانغتشو يو يوان تونغ انترناشونال انديستري كو ،.ال
تي دي - .شركه ذات مسئوليه محدوده
سيرك دو سوليي كندا انك  -شركة متحدة كندية

979

0337091

9

2016/06/20

2022/06/01

سيرك دو سوليي كندا انك  -شركة متحدة كندية

979

0355099

9

2017/08/08

2022/06/16

0363499

9

2018/01/09

2022/06/02

0371533

9

2018/05/28

2022/06/06

0392200

9

2019/05/22

2022/06/14

0401267

9

2019/11/04

2022/06/27

0403001

9

2019/11/28

2022/06/28

0406366

9

2020/01/14

2022/06/22

0407929

9

2020/02/05

2022/06/29

فار فيتشد تروبيكالز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير
اينستاجرام ال ال سي  -شركة محدوده المسئولية مؤلفة
وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
سعد ناجح حليم وشريكته  .المصرية النظم لالضاءه ل -
و  -س -ى شركة توصية بسيطة
جوول البس  -إنك  -شركة مساهمة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين دولة ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
فاسبوك  ،انك  -ش مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير
طالل ابو غزاله العالمية ش.م.ل ( اوف شور ) شركة
مساهمة لبنانية  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان
جوانجزو سسيو اليكترونيك تكنولوجي كو ليمتد  -شركة
صينية ذات مسئولية محدوده
جى اى تى ايجيبت  -شركه ذات مسئوليه محدوده

980

980

0410478

9

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0410996

9

2020/03/17

2022/06/08

0414284

9

2020/06/15

2022/06/02

0417209

9

2020/07/22

2022/06/09

0417571

9

2020/07/28

2022/06/12

ونتشو اولوفا اندستري كو ليمتد  -شركه صينيه محدوده
مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية
مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
شركة نظارات وليد الجيماز  -وليد خليفه مبارك الجيماز
وشريكته  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين دولة الكويت
صني ايجيبت لاللكترونيات  -شركة مساهمة مصرية

978

0418072

9

2020/08/09

2022/06/01

0420096

9

2020/09/01

2022/06/12

0420105

9

2020/09/01

2022/06/27

0420327

9

2020/09/03

2022/06/13

ال جى اليكترونيكس انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية كوريا
مصر لالطفاء واالمن الصناعى  -شركة مساهمة
مصرية
شريف جمال الدين محمد اللبودي  -فرد  -مصرى
الجنسية
تى اند اس براس اند برونز وركس  ،انك.

978
979
980
980
979
980

942
961
977
966
978
980

979
977

979
978
980
976
980

0420982

9

2020/09/10

2022/06/02

جملة ماركت ش م م-شركة مساهمة

976

0421326

9

2020/09/15

2022/06/22

0422102

9

2020/09/23

2022/06/02

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا
جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

980

0423261

9

2020/10/06

2022/06/08

0424983

9

2020/10/25

2022/06/14

0425009

9

2020/10/26

2022/06/14

سيجنال تكنولوجى فاونديشن  -شركة ال تهدف للربح -
الواليات المتحدة االمريكية
كورنينج اوبتيكال كومينيكيشنز ال ال سي  -شركة ذات
مسؤلية محدودة
جونسون اند جونسون  -شركة امريكية مؤسسة وفق
قوانين والية نيوجيرسى

0425201

9

2020/10/27

2022/06/22

الجيزة لتصنيع مستلزمات الكابالت  -شركه مساهمه

979

0425362

9

2020/11/01

2022/06/12

0425469

9

2020/11/01

2022/06/28

0426145

9

2020/11/08

2022/06/22

0426147

9

2020/11/08

2022/06/22

0426825

9

2020/11/15

2022/06/14

شينزهين هوليالند تيكنولوجي كو  -ليمتد  -شركة
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين
وينزو اكسنشي انترناشونال تريد كو ال تي دي – شركة
محدودة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين جمهورية الصين
هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو  -شركة
ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
جمهورية الصين
هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو  -شركة
ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
جمهورية الصين
تير سيانس  -انك

980

979

0428402

9

2020/11/30

2022/06/14

محمد احمد محمد محمود  -افراد

980

0428840

9

2020/12/06

2022/06/12

0429577

9

2020/12/13

2022/06/08

شركة الشرق االوسط ماركت بليس تكنولوجي للتسويق
االلكتروني (الموزع)  -شركة مساهمة مصرية
بيشوى كمال عزيز وشركاه  -شركة توصية بسيطة

980
980

0429578

9

2020/12/13

2022/06/08

بيشوى كمال عزيز وشركاه  -شركة توصية بسيطة

980

0429579

9

2020/12/13

2022/06/08

بيشوى كمال عزيز وشركاه  -شركة توصية بسيطة

980

0430012

9

2020/12/16

2022/06/09

ابراهيم صبحي محمد رواش  -فرد مصرى الجنسية

980

0430152

9

2020/12/17

2022/06/22

محمود شاذلي صالح عبد الله  -فرد مصرى الجنسية

980

0430159

9

2020/12/17

2022/06/22

محمود شاذلي صالح عبد الله  -منشأة فردية  -مصرى

980

0430874

9

2020/12/24

2022/06/26

0373025

10

2018/07/05

2022/06/14

0376067

10

2018/09/04

2022/06/28

مصطفى عبد الناصر حامد وهبه  -فرد  -مصرى
الجنسية
ايلى ليلى أند كمبانى  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين والية انديانا
حسام الدين ابراهيم عبد السالم  -فرد مصرى الجنسية

980

0391665

10

2019/05/14

2022/06/14

0399855

10

2019/10/15

2022/06/19

فور دى رابر كو ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز
مجد ناجي ثابت الواديه -فردى فلسطيني الجنسيه

0401336

10

2019/11/05

2022/06/15

0410479

10

2020/03/09

2022/06/19

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاة  -شركة توصيه بسيطه
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

977
979
979
979

978
980

980

970
973
979
964
980
975

0414597

10

2020/06/17

2022/06/27

0424403

10

2020/10/19

2022/06/13

0425570

10

2020/11/02

2022/06/01

شانجهاي ميكروبورت ميديكال (جروب) كو  -ال تى
دي  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين
اميكو تكنولوجى شريف فاروق اسماعيل وشركاة -
شركة توصية بسيطة
السيد البيومى على الزفتاوى  -فرد مصرى الجنسية

979

0425574

10

2020/11/02

2022/06/01

السيد البيومى على الزفتاوى  -فرد مصرى الجنسية

979

0426822

10

2020/11/15

2022/06/14

تيرسيانس  ،انك.

979

0334488

11

2016/04/26

2022/06/27

0350724

11

2017/04/24

2022/06/08

تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه بسيطه
عماد محمد فؤاد فؤاد وشركاه  -شركة تضامن

927

0404867

11

2019/12/22

2022/06/08

0409311

11

2020/02/24

2022/06/29

توكل للصناعات المعدنية  -راشد توكل شركاه  -شركة
ذات مسئولية محدوده
اير جل كوربريشن  -شركه الفرد الواحد

0414285

11

2020/06/15

2022/06/02

0414646

11

2020/06/18

2022/06/16

مونوبريكس -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
فرنسا
برو ايجيبت سمارت  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0415074

11

2020/06/24

2022/06/09

الشرق االوسط لالضاءه الحديثة  -شركة مساهمة

980

0420110

11

2020/09/01

2022/06/14

0420984

11

2020/09/10

2022/06/02

هيدروتيرف ايجيبت للتجارة والصناعة  -شركة
مساهمه مصرية
جملة ماركت ش م م -شركة مساهمة

980

0421404

11

2020/09/16

2022/06/01

0422103

11

2020/09/23

2022/06/02

ميكاترونيكس لمقاوالت وتجارة االنظمة الكهرو
ميكانيكية  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0429883

11

2020/12/15

2022/06/14

تامررجب و شركاه

980

0410480

12

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0415692

12

2020/07/06

2022/06/28

0415884

12

2020/07/08

2022/06/28

0415888

12

2020/07/08

2022/06/13

شركة زهيجيانج قيانجيانج موتوسايكل كو  -ال تي دي
 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانيندولة الصين
فاير فوكس بايكس بي في تي.ال تي دي  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الهند
بورج وارنر أنك  -شركة متحدة

975

979

0415889

12

2020/07/08

2022/06/20

بورج وارنر أنك  -شركة متحدة

979

0416067

12

2020/07/09

2022/06/29

فرج علي فرج راضي  -فرد مصرى الجنسية

980

0417783

12

2020/08/04

2022/06/09

0419105

12

2020/08/23

2022/06/22

0424634

12

2020/10/21

2022/06/14

كينجداو باكو اندستريال كو ،.ال تي دي  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين
جينيونغ (تشينغيوان) روبر اندسترى كو ،.ال تى دى- .
شركة ذات مسئولية محدودة
تريومف ديزاينز ليمتد  -شركة محدودة

978

0427692

12

2020/11/23

2022/06/27

شينزين سوبايت بايسكل اندستري ديفيلوبمينت كو ليمتد
 -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين

977
980

968
980
979
979

976
977

975

980
979
979

0410481

13

2020/03/09

2022/06/19

الصين
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0410482

14

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0412933

14

2020/05/12

2022/06/09

محمد سعدون عبد الحكيم محمد  -فرد مصرى الجنسية

980

0414287

14

2020/06/15

2022/06/02

0430160

14

2020/12/17

2022/06/22

مونوبريكس -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
فرنسا
محمود شاذلي صالح عبد الله  -فرد  -مصرى الجنسية

979
980

0337089

16

2016/06/20

2022/06/01

سيرك دو سوليي كندا انك  -شركة متحدة كندية

979

0399324

16

2019/10/07

2022/06/22

مصطفى زكي الشريف وشركاه توصيه بسيطه

967

0410483

16

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0414288

16

2020/06/15

2022/06/02

0415475

16

2020/07/01

2022/06/29

مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
محمد محمود عبد السالم-فردى  -مصرى

977

0416841

16

2020/07/19

2022/06/01

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمه مصرية

0416848

16

2020/07/19

2022/06/01

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمه مصرية

0418410

16

2020/08/12

2022/06/14

عماد بقطر ميخائيل  -فردي  -مصرى الجنسية

980

0418898

16

2020/08/18

2022/06/08

0420387

16

2020/09/03

2022/06/27

0420985

16

2020/09/10

2022/06/02

احسان احمد محمود السيد محمود ( االحسان)  -فرد -
مصرى الجنسية
سافاس ليرنينج كومباني ال ال سي  -شركة ذات
مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
جملة ماركت ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

980

977

0422104

16

2020/09/23

2022/06/02

جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0423482

16

2020/10/11

2022/06/07

0423567

16

2020/10/11

2022/06/28

جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
د .امل عبد الرحمن صالح  -فرد مصرية الجنسية

979
980

0424655

16

2020/10/21

2022/06/09

وليد عبد النبى خفاجة  -فرد  -مصري الجنسيه

980

0424751

16

2020/10/22

2022/06/22

عجيب هابيل ابراهيم شانودي  -فرد مصرى الجنسية

980

0424786

16

2020/10/22

2022/06/22

سيكيوكوم ديستريبيوشن  -شركة ذات مسئوليه محدودة

980

0424925

16

2020/10/25

2022/06/13

0424939

16

2020/10/25

2022/06/02

ياسمين محمد خالد محمود عبد الله وشركاءها  -شركة
تضامن
كريم عبد العال عبد النبى مرسى  -فرد مصرى الجنسية

980
979

0425930

16

2020/11/04

2022/06/28

تامر رجب وشركاه  -شركه توصيه بسيطه

978

0426877

16

2020/11/15

2022/06/20

حجوجه الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0428403

16

2020/11/30

2022/06/14

محمد احمد ممد محمود  -افراد

980

0428768

16

2020/12/03

2022/06/22

نجيب محفوظ علي سعيد  -فرد  -يمنى الجنسية

980

980

978

0430161

16

2020/12/17

2022/06/22

محمود شاذلي صالح عبد الله  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0430739

16

2020/12/23

2022/06/15

0430867

16

2020/12/24

2022/06/26

0430986

16

2020/12/27

2022/06/08

شركة بابيرس ايجيبت لتصنيع الياف الموز  -شركة ذات
مسئولية محدودة
سفن سبايسس ( SPICE 7ش ذ م م)  -شركة ذات
مسئوليه محدودة
اشرف عطية حامد وشريكة  -شركة تضامن

980

0431011

16

2020/12/27

2022/06/12

0431013

16

2020/12/27

2022/06/12

0431060

16

2020/12/27

2022/06/14

0431114

16

2020/12/28

2022/06/12

اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية  -شركة
مساهمة مصرية
اعمل بزنس لالغذية والمشروبات  -شركة مساهمة
مصرية
عادل اسماعيل محمد محمد عبد العال  -فرد  -مصرى
الجنسية
جولد بيك ايجيبت لالستثمار -ش ذات مسئوليه محدودة

980

0410484

17

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0423415

17

2020/10/07

2022/06/26

بروج إلنظمة المياة  -شركة مساهمة مصرية

979

0425174

17

2020/10/27

2022/06/09

وليد محمد السيد عبد اللطيف  -فرد  -مصرى

980

0425178

17

2020/10/27

2022/06/21

وليد محمد السيد عبد اللطيف  -فرد مصرى الجنسية

980

0425179

17

2020/10/27

2022/06/09

وليد محمد السيد عبد اللطيف  -فرد  -مصرى

980

0425181

17

2020/10/27

2022/06/21

وليد محمد السيد عبد اللطيف  -فرد مصرى الجنسية

980

0425182

17

2020/10/27

2022/06/21

وليد محمد السيد عبد اللطيف  -فرد مصرى الجنسية

980

0428501

17

2020/12/01

2022/06/09

0428504

17

2020/12/01

2022/06/09

0430111

17

2020/12/17

2022/06/08

شركة اسامة فهمى جرجس اسكندر وشركاة  -شركه
توصيه بسيطه
شركة اسامة فهمى جرجس اسكندر وشركاة  -شركه
توصيه بسيطه
احمد محمد ابو المجد احمد  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0391549

18

2019/05/12

2022/06/02

0398818

18

2019/09/26

2022/06/28

0410485

18

2020/03/09

2022/06/19

كورتينا ان فى  -شركة قائمة ومنظمه تحت قوانين
بلجيكا
ان ال يو برودكتس ال.ال.سي -ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات
المتحدة االمريكية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

0414289

18

2020/06/15

2022/06/02

0416840

18

2020/07/19

2022/06/01

مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
ماي شوز لصناعة االحذية -شركة مساهمه

0422105

18

2020/09/23

2022/06/02

جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0424226

18

2020/10/18

2022/06/27

رومانى سامي عدلى تعلب  -شركة تضامن

979

0427527

18

2020/11/22

2022/06/22

0429932

18

2020/12/16

2022/06/08

لينزينغ أكتيينغيسيلشافت  -شركة قائمة ومنظمة بموجب
قوانين النمسا
اندرو شوقى جورجى برسوم حنا  -فرد مصرى الجنسية

980
980

0429933

18

2020/12/16

2022/06/08

اندرو شوقى جورجى برسوم حنا  -فرد مصرى الجنسية

980

980
980
980
980
980

980
980
979
978

975
979

0430162

18

2020/12/17

2022/06/22

محمود شاذلي صالح عبد الله  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0410486

19

2020/03/09

2022/06/19

0424691

19

2020/10/21

2022/06/28

0426570

19

2020/11/11

2022/06/14

الهيئة القومية لالنتاج الحربي  -قانون رقم  6لسنة
4891
الشرق لصناعة السيراميك والبورسلين  -سيراميك
جلوريا  -ايموشين سيراميكس  -شركة مساهمة
سالم أحمد محمدين وشريكه  -شركه توصيه بسيطه

975

980

0339542

20

2016/08/23

2022/06/12

محمد محمد عاطف ابراهيم الخولى  -فردى

939

0361587

20

2017/12/06

2022/06/20

نيوترين ال تي دي  -شركة كندية محدودة

979

0410487

20

2020/03/09

2022/06/19

0414290

20

2020/06/15

2022/06/02

0422106

20

2020/09/23

2022/06/02

الهيئة القومية لالنتاج الحربي  -قانون رقم  8لسنة
4891
مونوبريكس -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
فرنسا
جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

975

977

0425928

20

2020/11/04

2022/06/28

تامر رجب وشركاه  -شركه توصيه بسيطه

978

0279207

21

2012/09/19

2022/06/21

0402328

21

2019/11/19

2022/06/27

0402346

21

2019/11/19

2022/06/27

0410488

21

2020/03/09

2022/06/19

شركة عبد الرحمن محمود عطية قادوس وشركاه -
مصنع قادوس لتشكيل المعادن  -شركة توصية بسيطة
شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية شركة مساهمة
مصرية -ش.م.م
شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة
مصرية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي  -قانون  6لسنة 4891

953

0414291

21

2020/06/15

2022/06/02

0420844

21

2020/09/09

2022/06/29

مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
محمود توفيق حداد توفيق -افراد

980

0422107

21

2020/09/23

2022/06/02

جمله ماركت ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0423383

21

2020/10/07

2022/06/12

السيد مصطفى ابراهيم احمد  -افراد  -مصرى

979

0423386

21

2020/10/07

2022/06/12

0429887

21

2020/12/15

2022/06/14

حسين رجب وشركائة لالوانى المنزلية  -شركة توصيه
بسيطة
تامررجب و شركاه  -شركة توصة بسيطة

978
980

0430616

21

2020/12/22

2022/06/28

عالء شفيق حامد محمد -فرد  -مصرى الجنسية

980

0410489

22

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0410490

23

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0427681

23

2020/11/23

2022/06/09

0408519

24

2020/02/12

2022/06/16

0410491

24

2020/03/09

2022/06/19

الشرق االوسط للغزل والنسيج (حسن محمد حسن
وشريكية)  -شركة توصية بسيطة
الشركة المصرية للتغذية والخدمات(أبيال مصر)  -شركه
مساهمه مصرية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

980

0414292

24

2020/06/15

2022/06/02

0421551

24

2020/09/17

2022/06/28

مونوبريكس -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
تامر رجب وشركاه  -شركه توصيه بسيطه

979

979

975
979

978
975
979
980

0372768

25

2018/06/27

2022/06/26

0396970

25

2019/08/25

2022/06/28

شركة االخوة انترناشونال (اية ام اس نمبر وان )لتصنيع
االحذية وعموم االستيراد والتصدير  -محمد عبدة يوسف
وشركاة  -شركة تضامن
غسان رضوان االشقر الحموى -فرد

0406651

25

2020/01/19

2022/06/29

0410492

25

2020/03/09

2022/06/19

مصطفى علي سيد على عبد الرحمن وشريكة  -ش
تضامن
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

0414293

25

2020/06/15

2022/06/02

0415056

25

2020/06/24

2022/06/09

0417626

25

2020/07/28

2022/06/08

مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
يونيفرسال كيميكال لالستيراد والتوكيالت والمالبس
الجاهزة  -شركة ذات مسئولية محدودة
بنك الكساء المصري  -جمعية خيرية

976

0417627

25

2020/07/28

2022/06/08

بنك الكساء المصري  -جمعية خيرية

976

0418109

25

2020/08/09

2022/06/21

ميزا للتوريدات العمومية  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0421946

25

2020/09/22

2022/06/28

0422108

25

2020/09/23

2022/06/02

كيوت وير للمالبس الجاهزة  -شركة ذات مسئولية
محدودة
جمله ماركت  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

980
977

0423010

25

2020/10/04

2022/06/27

مجد احمد قطب عبد الله  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0423827

25

2020/10/13

2022/06/06

تامر سامى حسين  -فرد  -مصرى الجنسية

978

0424026

25

2020/10/15

2022/06/12

0425972

25

2020/11/05

2022/06/28

ملكة ابراهيم على عبد المقصود عجور  -فرد  -مصرى
الجنسية
تامر رجب وشركاه  -شركة توصية بسيطة

978
978

0428563

25

2020/12/02

2022/06/27

عبد المعطى محمد منصور وشركاه  -شركة تضامن

980

0429038

25

2020/12/07

2022/06/22

0430092

25

2020/12/17

2022/06/13

فاطمة رمضان امين جاد الرب  -فردي  -مصرى
الجنسية
عبد المتين شاكر المسموم وشريكيه  -شركة تضامن

980
980

0430173

25

2020/12/20

2022/06/22

محمود شاذلي صالح عبد الله  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0430424

25

2020/12/21

2022/06/13

بيبى فاشون للتصنيع والتصدير  -ش مساهمة

980

0431133

25

2020/12/28

2022/06/09

خالد سليمان محمد فايد  -فرد  -مصرى

980

0410493

26

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0424228

26

2020/10/18

2022/06/13

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمه مصرية

980

0390464

27

2019/04/17

2022/06/27

0410494

27

2020/03/09

2022/06/19

شيماء الدسوقى عبد الحميد الدسوقى الطبجى  -فرد -
مصرى الجنسية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

977
975

0410495

28

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0414294

28

2020/06/15

2022/06/02

0422109

28

2020/09/23

2022/06/02

مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
جمله ماركت  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

979

965

963
977
975
979
980

977

0424721

28

2020/10/21

2022/06/06

0424889

28

2020/10/25

2022/06/01

0424891

28

2020/10/25

2022/06/01

0424894

28

2020/10/25

2022/06/01

0424895

28

2020/10/25

2022/06/01

0424941

28

2020/10/25

2022/06/02

0427058

28

2020/11/16

2022/06/12

زورو (سنغافورة) بى تى اى .ال تى دى - .شركة
خاصة ذات مسئولية محدودة
شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة  -شركة ذات مسئولية
محدودة
شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة
كريم عبد العال عبد النبى مرسى  -فرد  -مصرى
الجنسية
وحيد احمد حمدى محمد عبد الشافى  -فردي  -مصرى

0329277

29

2016/01/21

2022/06/28

0335482

29

2016/05/19

2022/06/15

0358223

29

2017/10/10

2022/06/22

0379413

29

2018/10/29

2022/06/20

0391794

29

2019/05/15

2022/06/23

0395105

29

2019/07/18

2022/06/26

الشركة العالمية للمقرمشات  -ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) -
شركة مساهمة مصرية
بيبسيكو  -انك  -شركة متحدة تألفت بموجب قوانين
والية نورث كارولينا
شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش
مساهمة
تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركه توصيه بسيطه
هلثى سناكس ليمتد  -شركة ذات مسئوليه محدودة

0397250

29

2019/08/28

2022/06/14

0397338

29

2019/08/29

2022/06/08

عبر العالم للتجارة والتسوق (ترانزاند) ذ.م.م  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
قطر
بيردز كيج للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

0398520

29

2019/09/23

2022/06/19

0400887

29

2019/10/29

2022/06/27

طارق محمد حجازي عبد المطلب حجازي  -عمان
لتعبئه المواد الغذائيه  -فردي  -مصرى الجنسية
عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه مصرية

0400891

29

2019/10/29

2022/06/26

0400892

29

2019/10/29

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية
مصرية
عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه مصرية

967

0401945

29

2019/11/17

2022/06/27

عبور الند للصناعات الغذائية-شركة مساهمة مصرية

969

0409442

29

2020/02/25

2022/06/14

سالم سعد فتحي اسماعيل  -فرد مصرى الحجنسية

980

0410496

29

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0410655

29

2020/03/11

2022/06/21

0410663

29

2020/03/11

2022/06/26

عبد الله محمد على محمد الشربينى  -فرد مصرى
الجنسية
عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة

975
973

0410779

29

2020/03/15

2022/06/07

جرين ابل  -شركه ذات مسئوليه محدوده

975

0411924

29

2020/04/27

2022/06/14

عبد المنعم محمد علي قتيلو وشركاه  -شركة تضامن

979

0412327

29

2020/05/03

2022/06/27

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركه مساهمه مصريه

979

0412329

29

2020/05/03

2022/06/27

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركه مساهمه مصريه

979

 -شركة مساهمه

979
979
979
979
979
979
980
919

978
964
958
961
978

963
969
967
967

0412374

29

2020/05/04

2022/06/26

جلوبال فروتس  -شركة ذات مسئوليه محدودة

980

0413820

29

2020/06/04

2022/06/13

0414295

29

2020/06/15

2022/06/02

0416212

29

2020/07/12

2022/06/06

0420485

29

2020/09/06

2022/06/27

0420754

29

2020/09/08

2022/06/26

شركة المراعى الخضراء للصناعات الغذائية ش م م -
شركة مساهمة مصرية
مونوبريكس -شركة مساهمة  -تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسامه رفيق  -شركة
تضامن
احمد مصطفى طلعت عبد اللطيف  -فرد  -مصرى
الجنسية
عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

980

0420755

29

2020/09/08

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

0420756

29

2020/09/08

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

0420757

29

2020/09/08

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

0420758

29

2020/09/08

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

0420759

29

2020/09/08

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

0420760

29

2020/09/08

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

0422110

29

2020/09/23

2022/06/02

جمله ماركت  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

0423303

29

2020/10/06

2022/06/09

تامر رجب وشركاه  -شركة توصية بسيطة

977

0423481

29

2020/10/11

2022/06/07

0426507

29

2020/11/11

2022/06/13

جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979
979

0426510

29

2020/11/11

2022/06/13

احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979

0426512

29

2020/11/11

2022/06/13

احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979

0426876

29

2020/11/15

2022/06/20

حجوجه الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0427503

29

2020/11/19

2022/06/22

0427537

29

2020/11/22

2022/06/08

ايمبكس للصناعات الغذائيه المتطوره
مصرية
شركة النخيل للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه

0427613

29

2020/11/22

2022/06/22

0428251

29

2020/11/29

2022/06/22

0428324

29

2020/11/29

2022/06/22

0428805

29

2020/12/06

2022/06/13

0428813

29

2020/12/06

2022/06/28

0429002

29

2020/12/06

2022/06/27

0429256

29

2020/12/09

2022/06/09

مروان مرعى ابراهيم بدوى خميس  -فرد  -مصرى
الجنسية
بوليت جروب للتوريدات احمد امين محمد  -ش شخص
واحد محدودة المسئولية
شركة ماستريد ليمتد _ شركة محدودة مؤسسة فى
عجمان  -االمارات
ايمن ابو خضير العجمى شاهين  -فرد  -مصرى
الجنسية
الشركة المتحدة للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
مصرية
شركه صناعه االغذيه والعجائن الفاخره (السنبله) -
شركة مساهمة سعوديه مقفلة
عمرو عبد المعز عبد الفتاح وشريكة  -شركة تضامن

980

0430868

29

2020/12/24

2022/06/26

سفن سبايسس  SPICE 7ش ذات مسئوليه محدودة

980

 -شركه مساهمه

979
978
977

980
980
980
980
980
980
980
980

0431017

29

2020/12/27

2022/06/12

0244028

30

2010/04/04

2022/06/29

0275854

30

2012/06/10

2022/06/02

اعمل بزنس لالغذية والمشروبات -هيلثى اند تيستس -
شركة مساهمة
الشركة العالمية للمواد الغذائية  -مؤسسة فرديه قامت
طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة
ماس فود ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

978

0290278

30

2013/06/13

2022/06/21

جاد سعيد على بيومى وشركاة  -شركة توصية بسيطة

979

0329276

30

2016/01/21

2022/06/28

0335717

30

2016/05/23

2022/06/22

0351571

30

2017/05/15

2022/06/29

0365590

30

2018/02/13

2022/06/28

0378373

30

2018/10/15

2022/06/27

0378611

30

2018/10/17

2022/06/27

0378727

30

2018/10/18

2022/06/15

0378790

30

2018/10/21

2022/06/27

0394028

30

2019/07/01

2022/06/28

الشركة العالمية للمقرمشات ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
سالمة اسحق عبد الله رزق الله  -مصنع المهندس
للحالوة الطحينية والطحينة والحلويات  -فرد مصرى
الجنسية
ايون اس  .ايه.كوكو اند تشوكليت مانيفاكتشريرز -
شركة مساهمة يونانية
بيبسيكو انك  -شركة متحدة تألفت بموجب قوانين نورث
كارولينا
شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود
عبد العزيز وشركائهما ( بن اليمنى )  -شركة تضامن
مكرم نان شنودة بطرس االمير لطحن وتجفيف وتعبئة
الملح  - -فرد -مصرى الجنسية
انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى  -شركة ذات
مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين الواليات
المتحدة االمريكية
شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز  -ومجدى
عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما ( بن اليمنى )-
شركة تضامن .
بدران للتجارة والتوزيع  -شركة ذات مسئولية محدودة

919

980

0395829

30

2019/07/31

2022/06/29

احمد جاب الله يوسف وشريكة -شركة تضامن

972

0397251

30

2019/08/28

2022/06/14

0398516

30

2019/09/23

2022/06/19

0399408

30

2019/10/08

2022/06/27

عبر العالم للتجارة والتسوق (ترانزاند) ذ.م.م  -شركة
ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
قطر
طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازى  -عمان
لتعبئه المواد الغذائيه  -فرد  -مصرى الجنسية
ياسر محمد عبد الرازق علي-فرد مصري الجنسيه

978

0402104

30

2019/11/18

2022/06/12

0403582

30

2019/12/05

2022/06/16

0404882

30

2019/12/22

2022/06/09

0408793

30

2020/02/17

2022/06/01

شريف محمود وكريم احمد وشركاهم  -كالس ايه
للتجارة والتوكيالت  -شركة توصية بسيطة
سوسيتيه ديه برودوي نستله اس  .ايه  -شركة مساهمة
سويسرية
شركة المثلث الذهبى لألغذية جى  -تريو  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة الخطاب للمطاحن  -شركة مساهمة مصرية

979

0410497

30

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0410664

30

2020/03/11

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة

973

0410724

30

2020/03/11

2022/06/16

وسيم جميل فخرى حنين  -فرد مصرى الجنسية

979

0411559

30

2020/04/19

2022/06/28

0412160

30

2020/04/29

2022/06/14

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م  -شركه ذات
مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
االمارات العربية المتحدة
وائل محمد رمضان محمد وشركاه  -شركه توصيه
بسيطه

977

980
920

960

978
962
954
958
953

953

969
963
965
979
980

980

0412567

30

2020/05/06

2022/06/27

احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  -شركه توصيه بسيطه

978

0413819

30

2020/06/04

2022/06/13

0414296

30

2020/06/15

2022/06/02

0415506

30

2020/07/05

2022/06/13

شركة المراعى الخضراء للصناعات الغذائية ش م م -
شركة مساهمة مصرية
مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
ايمن ابو خضير العجمى شاهين -فردى  -مصرى

980

980

0416062

30

2020/07/09

2022/06/01

شركة الخطاب للمطاحن  -شركة مساهمة مصرية

979

0416213

30

2020/07/12

2022/06/06

0416414

30

2020/07/14

2022/06/23

0417320

30

2020/07/26

2022/06/27

0419441

30

2020/08/25

2022/06/13

شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسامه رفيق  -شركة
تضامن
الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات
العربيه المتحده
الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية  -شركة
مساهمه مصرية
شركة سنابل الشام للتجارة العامة  -شركة مساهمه

978

980

0420063

30

2020/09/01

2022/06/22

المينا فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية

980

0420481

30

2020/09/06

2022/06/27

0421426

30

2020/09/16

2022/06/13

0422111

30

2020/09/23

2022/06/02

احمد مصطفى طلعت عبد اللطيف  -فرد  -مصرى
الجنسية
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
جمله ماركت  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

977

977

0422422

30

2020/09/28

2022/06/14

شركة ليسافر ايه كومبانى  -شركة فرنسية

979

0423468

30

2020/10/11

2022/06/12

0423479

30

2020/10/11

2022/06/07

0423674

30

2020/10/12

2022/06/02

0424457

30

2020/10/19

2022/06/06

0424667

30

2020/10/21

2022/06/13

دى اف او  -ال ال سى  -شركة امريكية ذات مسئولية
محدودة
جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
فود كود للتوكيالت التجارية  -شركة ذات مسئولية
محدودة
بروك بوند انديا ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الهند
ملتى براندز ايجيبت  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

980

0424856

30

2020/10/25

2022/06/21

حورس للحبوب ومنتجاتها  -شركة مساهمه مصرية

980

0424857

30

2020/10/25

2022/06/21

حورس للحبوب ومنتجاتها  -شركة مساهمه مصرية

980

0424858

30

2020/10/25

2022/06/21

حورس للحبوب ومنتجاتها  -شركة مساهمه مصرية

980

0424867

30

2020/10/25

2022/06/21

0425458

30

2020/11/01

2022/06/28

المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن  -شركة مساهمه
مصرية
تامر رجب وشركاه  -شركة توصية بسيطة

980
978

0426509

30

2020/11/11

2022/06/13

احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979

0426514

30

2020/11/11

2022/06/13

احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979

0426853

30

2020/11/15

2022/06/07

0426854

30

2020/11/15

2022/06/07

شركة تسويق االرز احدى الشركات التابعة للشركة
القابضة للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه
شركة تسويق االرز احدى الشركات التابعة للشركة
القابضة للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه

979

979

977

980

980

979
979
979

979

0426878

30

2020/11/15

2022/06/15

حجوجه الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0427233

30

2020/11/17

2022/06/21

0427259

30

2020/11/17

2022/06/01

اكسالنت درينك للتصنيع و التوزيع لصاحبها نزية حافظ
سليم ميخائيل  -فردي  -مصرى الجنسية
عمرو حسن محمد سيد  -فرد  -مصرى

980
979

0427502

30

2020/11/19

2022/06/22

 -شركه مساهمه

0427538

30

2020/11/22

2022/06/08

ايمبكس للصناعات الغذائيه المتطوره
مصرية
شركة النخيل للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه

980
980

0428603

30

2020/12/02

2022/06/22

احمد محمد زكى محمد  -فرد مصرى الجنسية

980

0429254

30

2020/12/09

2022/06/09

0429258

30

2020/12/09

2022/06/09

سيدز لتكنولوجيا المعلومات  -شركة ذات مسئوليه
محدودة
عمرو عبد المعز عبد الفتاح وشريكة  -شركة تضامن

980

0430040

30

2020/12/16

2022/06/14

0430088

30

2020/12/17

2022/06/27

الراهب صرابامون االنبابوال  -وبالميالد مجدي فاروق
يوسف بولس  -فرد  -مصرى الجنسية
احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  -شركة توصية بسيطة

978

0430869

30

2020/12/24

2022/06/26

سفن سبايسس  SPICE 7ش ذات مسئوليه محدودة

980

0430985

30

2020/12/27

2022/06/08

اشرف عطية حامد وشريكة  -شركة تضامن

980

0431018

30

2020/12/27

2022/06/12

0431025

30

2020/12/27

2022/06/12

0361465

31

2017/12/05

2022/06/15

0402800

31

2019/11/25

2022/06/06

0409305

31

2020/02/24

2022/06/13

0410498

31

2020/03/09

2022/06/19

اعمل بزنس لالغذية والمشروبات هيلثى اند تيستس -
شركة مساهمة مصرية
ماجيكال فليفرز للصناعات الغذائية  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة
مساهمة مصرية
شركة افريكانا للتنمية و االستثمار الزراعى  -شركة
توصية بسيطة
ايمن ابو خضير العجمى شاهين  -فرد  -مصرى
الجنسية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

980

975

0410665

31

2020/03/11

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة

973

0410780

31

2020/03/15

2022/06/07

جرين ابل  -شركه ذات مسئوليه محدوده

975

0412375

31

2020/05/04

2022/06/26

جلوبال فروتس  -شركة ذات مسئوليه محدودة

980

0413541

31

2020/05/31

2022/06/27

0414297

31

2020/06/15

2022/06/02

0415867

31

2020/07/07

2022/06/27

0415869

31

2020/07/07

2022/06/23

0417789

31

2020/08/04

2022/06/29

احمد محمد عطية الكمار وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه
مونوبريكس -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
فرنسا
الظاهرة القابضة ذ.م.م  -شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
الظاهرة القابضة ذ.م.م  -شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
احمد سمير ابراهيم صالح  -فردي  -مصرى الجنسية

979

979

0418591

31

2020/08/16

2022/06/09

عادل محمد على محمد  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0422749

31

2020/09/30

2022/06/08

0423480

31

2020/10/11

2022/06/07

مصطفى عبدالجواد مصطفى عبدالجواد  -فرد -
مصرى الجنسية
جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة

975

980
980

980
980

980

979
977
977

979

0426508

31

2020/11/11

2022/06/13

ذات مسئوليه محدودة
احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979

0426511

31

2020/11/11

2022/06/13

احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979

0426515

31

2020/11/11

2022/06/13

احمد اسماعيل علي عبد الباسط وشركاه  -شركه تضامن

979

0426879

31

2020/11/15

2022/06/15

حجوجه الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0427539

31

2020/11/22

2022/06/08

شركة النخيل للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه

980

0430041

31

2020/12/16

2022/06/12

0430870

31

2020/12/24

2022/06/26

الراهب صرابامون االنبابوال  /وبالميالد مجدي فاروق
يوسف بولس  -فرد  -مصرى الجنسية
سفن سبايسس  SPICE 7ش ذات مسئوليه محدودة

980

0431019

31

2020/12/27

2022/06/12

0431120

31

2020/12/28

2022/06/27

اعمل بزنس لالغذية والمشروبات  -هيلثى اند تيستس -
شركة مساهمة مصرية
عمرو محمد عزيز مختار  -فرد مصرى الجنسية

0380601

32

2018/11/15

2022/06/12

0397253

32

2019/08/28

2022/06/14

0398515

32

2019/09/23

2022/06/19

0409304

32

2020/02/24

2022/06/13

شركة البوار للمحالت السياحية  -شركة مساهمة
مصرية
عبر العالم للتجارة والتسوق (ترانزاند) ذ.م.م  -شركة
ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
قطر
طارق محمد حجازي عبد المطلب حجازى  -عمان
لتعبئة المواد الغذائية  -فرد مصرى الجنسية
ايمن ابو خضير العجمى شاهين -فرد  -مصرى الجنسية

980

0410499

32

2020/03/09

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0410666

32

2020/03/11

2022/06/26

عبور الند للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة

973

0413540

32

2020/05/31

2022/06/27

احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  -شركه توصيه بسيطه

978

0414227

32

2020/06/15

2022/06/07

0414298

32

2020/06/15

2022/06/02

0416214

32

2020/07/12

2022/06/06

0421549

32

2020/09/17

2022/06/28

0422980

32

2020/10/04

2022/06/08

0423485

32

2020/10/11

2022/06/07

0424773

32

2020/10/22

2022/06/12

ايستروك بافريدج جروب كو ال تي دي  -شركة صينية
محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً لقوانين جمهورية الصين
مونوبريكس -شركة مساهمة  -تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسامه رفيق  -شركة
تضامن
تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت
التجارية والتصدير  -شركه توصيه بسيطه
شركه النخيل للصناعات الغذائيه  -شركه مساهمه
مصريه
جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

979

980

0424775

32

2020/10/22

2022/06/12

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

0424777

32

2020/10/22

2022/06/12

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

0424779

32

2020/10/22

2022/06/12

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

0424781

32

2020/10/22

2022/06/12

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

0424783

32

2020/10/22

2022/06/12

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

980
980
980
968
978

969

979
978
975
978
979

0426880

32

2020/11/15

2022/06/15

حجوجه الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0427540

32

2020/11/22

2022/06/21

شركة النخيل للصناعات الغذائية  -شركة مساهمه

980

0428808

32

2020/12/06

2022/06/13

ايمن ابو خضير العجمى شاهين  -فرد مصرى الجنسية

980

0429619

32

2020/12/13

2022/06/22

0429620

32

2020/12/13

2022/06/22

0429621

32

2020/12/13

2022/06/22

0429622

32

2020/12/13

2022/06/22

0430042

32

2020/12/16

2022/06/15

0430871

32

2020/12/24

2022/06/26

0431020

32

2020/12/27

2022/06/12

0414299

33

2020/06/15

2022/06/02

0422151

33

2020/09/23

2022/06/06

0423130

33

2020/10/05

2022/06/02

الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب اكوا تاب -
شركة مساهمه
الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب اكوا تاب -
شركة مساهمه
الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب -اكوا تاب -
شركة مساهمه مصرية
الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب اكوا تاب -
شركة مساهمه
الراهب صرابامون االنبابوال /وبالميالد مجدي فاروق
يوسف بولس  -فرد  -مصرى
سفن سبايسس ( SPICE 7ش ذ م م )  -شركة ذات
مسئوليه محدودة
اعمل بزنس لالغذية والمشروبات -هيلثى اند تيستى -
شركة مساهمة مصرية
مونوبريكس -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
فرنسا
وليام جرانت أند صنز ايريش براندز ليمتد  -شركة ذات
مسئولية محدوده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين ايرلندا
عبد الوهاب امين عبد الوهاب وشركاة  -شركة تضامن

980

979

0424538

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424540

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424541

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424542

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424547

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424548

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424549

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424550

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424556

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424558

33

2020/10/20

2022/06/12

الشركة المصرية الدولية للمشروبات  -شركه مساهمه

980

0424774

33

2020/10/22

2022/06/12

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

0424776

33

2020/10/22

2022/06/12

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

0385419

34

2019/02/03

2022/06/01

0393412

34

2019/06/17

2022/06/27

شركة الوحدانية للتجارة العامة ش.ذ.م.م  -شركة
اماراتية ذات مسئولية محدودة
روبين محمد خان

978

0396593

34

2019/08/19

2022/06/07

المي هولدينج ليمتد  -شركة محدوده تأسست وقائمة
طبقا لقوانين هونج كونج

980
980
980
980
980
980
979
979

962
965

0397466

34

2019/09/02

2022/06/27

0407300

34

2020/01/28

2022/06/02

شركة سنت مصر  -شركة ذات مسؤلية محدوده تاسست
وقائمه طبقا لقوانين جمهوريه مصر العربيه
جي اند ليمتيد  -شركة بريطانية ذات مسؤليه محدوده

978

0407476

34

2020/02/02

2022/06/29

شركة احمد ووسيم للتجارة والتوكيالت  -شركة تضامن

978

0409889

34

2020/03/02

2022/06/27

0414241

34

2020/06/15

2022/06/27

0415407

34

2020/06/30

2022/06/23

0415911

34

2020/07/08

2022/06/20

حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار _ فرد -مصرى
الجنسية
حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار  -فرد مصرى
الجنسية
شركة توباك الرائد لتجارة وتصدير وتغليف التبغ
المحدودة  -شركة قائمة و مؤلفة وفقا لقوانين اليمن
شركة احمد ووسيم للتجارة والتوكيالت  -شركة تضامن

979

0430447

34

2020/12/21

2022/06/09

0430682

34

2020/12/23

2022/06/09

0430683

34

2020/12/23

2022/06/09

0214761

35

2008/03/30

2022/06/29

964

975
977
978

 -شركة تضامنفيليب موريس برودكتس اس  .اية  --شركة مساهمة
مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا
فيليب موريس برودكتس اس ايه  -شركة مساهمه مؤلفة
طبقا لقوانين سويسرا
فيليب موريس برودكتس اس ايه  -شركة مساهمه مؤلفة
طبقا لقوانين سويسرا
سيتيجروب  ،انك

946

0366702

35

2018/03/04

2022/06/08

مركز اللولو (ش ذ م م )

965

0384501

35

2019/01/17

2022/06/27

يونى فريش الزراعية  -شركة مساهمة مصرية

977

0393325

35

2019/06/16

2022/06/06

شركة العصر القادم -شركة ذات مسؤلية محدوده

964

0395213

35

2019/07/21

2022/06/08

0398531

35

2019/09/23

2022/06/06

أشرف حسن أبراهيم معوض وشركاه  -شركة توصية
بسيطة
العصر القادم  -شركة ذات مسئوليه محدوده

978

0399833

35

2019/10/15

2022/06/14

0400009

35
35

2019/10/17

2022/06/12

2019/11/19

2022/06/27

0405281

35

2019/12/26

2022/06/09

ايه بى اس ايه بنك ليمتد  -شركة محدوده المسئوليه
بجنوب افريقيا
شركة سباير لتجارة االدوية  -شركة ذات مسئوليه
محدودة
شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة
مصرية
محمد احمد على طاحون  -فرد مصرى الجنسية

977

0409301

35

2020/02/24

2022/06/13

ايمن ابو خضير العجمى شاهين  -فرد مصرى الجنسية

980

0410319

35

2020/03/08

2022/06/15

ماهر محمود السعود وشريكية  -شركة توصيه بسيطة

980

0411326

35

2020/03/24

2022/06/15

شركة فوو للتجارة االلكترونية  -شركة مساهمة

979

0411462

35

2020/04/16

2022/06/22

0412159

35

2020/04/29

2022/06/14

0412376

35

2020/05/04

2022/06/26

نون أيه دى هولدينغز ليميتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة
وائل محمد رمضان محمد وشركاه  -شركه توصيه
بسيطه
جلوبال فروتس ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئوليه محدودة

980

980

0412570

35

2020/05/06

2022/06/27

احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  -شركه توصيه بسيطه

978

0412723

3-

2020/05/10

2022/06/01

عبد الرحمن بسيونى بسيونى عجوة  -فردي  -مصرى

978

0402347

980
980
980

964
979
980

980

الجنسية
شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
مونوبريكس  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين فرنسا
شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاوالت العامة (ابراهيم
جمعة سالم حسن وشركاة)  -شركة توصية بسيطة
ايمن ابو خضير العجمى شاهين -فردى  -مصرى

980

0415559

35

2020/07/05

2022/06/09

شركة بلومز انترناشيونال  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0415560

35

2020/07/05

2022/06/09

شركة بلومز انترناشيونال  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0416847

35

2020/07/19

2022/06/01

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمه مصرية

0417600

35
35

2020/07/28

2022/06/01

شركة عالء نشأت نصيف وشريكه  -شركة تضامن

977

2020/08/05

2022/06/09

د.محمد ماهر احمد شاهين  -فردي  -مصرى الجنسية

978

0418781

35
35

2020/08/17

2022/06/23

2020/08/24

2022/06/06

0419654

35
35
35

2020/08/27

2022/06/07

2020/08/27

2022/06/07

2020/08/30

2022/06/28

نشوى محمد عبد القادر الغريب  -فرد  -مصرى
الجنسية
ايكو نيك ايدج ال تى دي  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين سيشل
هيلث بلس لالدوية والمستحضرات الطبية
ومستحضرات التجميل  -شركة ذات مسئولية محدودة
هيلث بلس لالدوية والمستحضرات الطبية
ومستحضرات التجميل  -شركة ذات مسئولية محدودة
سليم للتصدير  -شركة ذات مسئولية محدودة

977

978

0419887

35

2020/08/30

2022/06/14

مينا ماهر نجيب غالى  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0420434

35
35
35
35

2020/09/06

2022/06/13

2020/09/06

2022/06/13

2020/09/06

2022/06/13

2020/09/06

2022/06/08

0420827

35

2020/09/08

2022/06/14

0420988

35

2020/09/10

2022/06/02

حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
غوغل ال ال سي  -شركة ذات مسئوليه محدودة طبقا
لقوانين واليه ديالوير
شركة انتربرينور لخدمات التسويق  -شركة مساهمة
مصرية
جملة ماركت ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

980

977

0420999

35

2020/09/10

2022/06/02

جملة ماركت ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية

977

0421237

35

2020/09/14

2022/06/29

0421424

35
35

2020/09/16

2022/06/13

2020/09/23

2022/06/12

شركة االفاق الممتدة المحدودة  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية
السعودية
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
جمله ماركت  -ش م م  -شركة مساهمة مصرية

978

977

0422312

35

2020/09/27

2022/06/28

سليم للتصدير  -ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية محدودة

978

0422424

35

2020/09/28

2022/06/14

0422529

35

2020/09/28

2022/06/08

عمرو محمد محمود حافظ حنفي  -فرد  -مصرى
الجنسية
امازون تكنولوجيز  ،انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا

977

5
35

2020/06/15

2022/06/13

0414300

35

2020/06/15

2022/06/02

0415180

35

2020/06/25

2022/06/01

0415507

35

2020/07/05

2022/06/13

0414278

0417888

0419361

0419657
0419748

0420435
0420445
0420449

0422114

980
979
972

978
979
979

980
980
980
980

980

980

0422530

35

2020/09/28

2022/06/08

0422998

35

2020/10/04

2022/06/06

لقوانين والية نيفادا
امازون تكنولوجيز  ،انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا
يونيليفر بى ال سى  -شركة عامة محدودة المسئولية

979

0423133

35

2020/10/05

2022/06/01

هانى عبد الوهاب امين وشركاة  -شركة تضامن

977

0423483

35

2020/10/11

2022/06/07

0423484

35

2020/10/11

2022/06/07

0423804

35

2020/10/13

2022/06/22

0424406

35

2020/10/19

2022/06/13

0424753

35

2020/10/22

2022/06/22

جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
شركة ماستريد ليمتد -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان
 االماراتاميكو تكنولوجى شريف فاروق اسماعيل وشركاة -
شركة توصية بسيطة
عجيب هابيل ابراهيم شانودى  -فرد مصرى الجنسية

979

0424926

35

2020/10/25

2022/06/15

0425575

35

2020/11/02

2022/06/01

ياسمين محمد خالد محمود عبد الله وشركاءها  -شركة
تضامن
السيد البيومى على الزفتاوى  -فرد مصرى الجنسية

979

0426054

35

2020/11/05

2022/06/27

محمد شوقي محمد عبد الكريم وشركاؤه  -توصية بسيطة

980

0426079

35

2020/11/08

2022/06/22

0426123

35

2020/11/08

2022/06/29

0426127

35

2020/11/08

2022/06/09

0426132

35

2020/11/08

2022/06/09

0426605

35

2020/11/11

2022/06/12

0426634

35

2020/11/12

2022/06/06

0426702

35

2020/11/12

2022/06/01

0426881

35

2020/11/15

2022/06/20

هاوسولوجي لالستثمار والتسويق العقارى  -شركة
مساهمة
محمد حسان محمد غنيم الشيخي  -فرد  -مصرى
الجنسية
فريبورت ريتيل ليمتد  -شركة انجليزية ذات مسئولية
محدودة
فريبورت ريتيل ليمتد  -شركة انجليزية ذات مسئولية
محدودة
شركة جي جلوبال للتسويق وادارة االعمال  -شركه
مساهمه
غليونجى للتجارة ش ذ م م  -شركة ذات مسئولية
محدودة
الهندسية للخراطة الدقيقة  - ETM GROUPشركة
ذات مسئولية محدوده
حجوجه الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

980

0426942

35

2020/11/16

2022/06/12

سمير على السيد على حجاج  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0426996

35
35

2020/11/16

2022/06/14

2020/11/16

2022/06/01

شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
محمد محمود عبد الظاهر علي -افراد  -مصرى الجنسية

980

0427007

35
35

2020/11/16

2022/06/27

2020/11/22

2022/06/21

شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
باسم نديم ميالد بشير  -فردي  -مصرى الجنسية

0428022

35

2020/11/25

2022/06/26

0428249

35

2020/11/29

2022/06/09

0428404

35

2020/11/30

2022/06/13

فايند ويل للتسويق العقارى  -شركة ذات مسئولية
محدودة
رمضان محمد نور الدين محمود  -فردى  -مصرى
الجنسية
محمد احمد ممد محمود  -افراد

980

0428786

35

2020/12/03

2022/06/13

بريد فاست  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0427005

0427612

980

979
980
980
980
980

980
980
980
979
979
978

979
980
980
980
980

0428809

35

2020/12/06

2022/06/13

0428841

35

2020/12/06

2022/06/12

0429252

35

2020/12/09

2022/06/12

0429255

35

2020/12/09

2022/06/09

0429757

35

2020/12/14

2022/06/14

ايمن ابو خضير العجمى شاهين  -فرد  -مصرى
الجنسية
شركة الشرق االوسط ماركت بليس تكنولوجي للتسويق
االلكتروني (الموزع)  -شركة مساهمة مصرية
شركة عبد الوهاب فروتس  -محمد عبد الوهاب وشركاة
 شركة تضامنسيدز لتكنولوجيا المعلومات  -شركة ذات مسئوليه
محدودة
احمد حسين امين حسنى  -فرد مصرى الجنسية

980

0429813

35

2020/12/15

2022/06/22

أشرف سمير جيد زكى  -فردي  -مصرى الجنسية

980

0429815

35

2020/12/15

2022/06/22

أشرف سمير جيد زكى  -فردي  -مصرى الجنسية

980

0430174

35

2020/12/20

2022/06/22

محمود شاذلي صالح عبد الله  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0430242

35

2020/12/20

2022/06/14

شركة مطاوع للبالستيك  -شركة توصيه بسيطه

980

0430250

35

2020/12/20

2022/06/09

سيد قرني قياتي وشريكه  -شركة توصيه بسيطة

980

0430872

35

2020/12/24

2022/06/26

سفن سبايسس  -شركة ذات مسئوليه محدودة

980

0431012

35

2020/12/27

2022/06/12

0431016

35

2020/12/27

2022/06/12

0431157

35

2020/12/28

2022/06/26

0431449

35

2020/12/30

2022/06/14

اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية  -ش مساهمة
مصرية
اعمل بزنس لالغذية والمشروبات -هيلثى اند تيستس -
شركة مساهمة مصرية
مكانك لحلول واستشارات االعمال  -شركة مساهمة
مصرية
بهاء سالمه فايز سالم  -فردي  -مصرى الجنسية

980

0415181

36

2020/06/25

2022/06/01

0415246

36

2020/06/28

2022/06/01

شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاوالت العامة(ابراهيم
جمعة سالم حسن وشركاة)  -شركة توصية بسيطة
ضامن للمدفوعات االلكترونية  -شركة مساهمة مصرية

0426128

36

2020/11/08

2022/06/09

0426133

36

2020/11/08

2022/06/09

0426246

36

2020/11/09

2022/06/14

فريبورت ريتيل ليمتد  -شركة انجليزية ذات مسئولية
محدودة
فريبورت ريتيل ليمتد  -شركة انجليزية ذات مسئولية
محدودة
عاصم سعيد سليمان عبد الصمد  -فرد مصرى الجنسية

0428020

36

2020/11/25

2022/06/12

0429788

36

2020/12/15

2022/06/13

0431014

36

2020/12/27

2022/06/12

0431023

36

2020/12/27

2022/06/12

0431158

36

2020/12/28

2022/06/26

0339543

37

2016/08/23

2022/06/12

ميراج للفنادق والتنمية السياحيه ش .م  .م  -شركة
مساهمة
شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية  -شركة مساهمة
مصرية
اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية  -شركة
مساهمة مصرية
المؤشر لالستثمارت والتطوير العقارى  -شركة
مساهمة مصرية
مكانك لحلول واستشارات االعمال  -شركة مساهمة
مصرية
محمد محمد عاطف ابراهيم الخولى  -فردى

0402348

37

2019/11/19

2022/06/27

0410500

37

2020/03/09

2022/06/19

شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية شركة مساهمة
مصرية -شركة مساهمة مصرية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0412007

37

2020/04/28

2022/06/08

ستارة لمنتجات االلومنيوم  -شركة مساهمة مصرية

980

980
980
980
980

980
980
980
972
975
980
980
980
980
980
980
980
980
939
976

0415182

37

2020/06/25

2022/06/01

0416563

37

2020/07/15

2022/06/02

0426646

37

2020/11/12

2022/06/14

0427333

37

2020/11/18

2022/06/28

شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاوالت العامة (ابراهيم
جمعة سالم حسن وشركاة)  -شركة توصية بسيطة
وليد عبد المطلب محمود عبد المطلب  -فرد  -مصرى
الجنسية
محمود السيد عبد العظيم عبد الرحمن  -فرد مصرى
الجنسية
طيبة الدارة االصول العقارية ش م م  -شركة مساهمه

0431024

37

2020/12/27

2022/06/12

0431159

37

2020/12/28

2022/06/26

0407561

38

2020/02/02

2022/06/07

0414263

38

2020/06/15

2022/06/21

0414277

38

2020/06/15

2022/06/13

0421406

38

2020/09/16

2022/06/01

0423262

38

2020/10/06

2022/06/07

المؤشر لالستثمارت والتطوير العقارى  -شركة مساهمة
مصرية
مكانك لحلول واستشارات االعمال  -شركة مساهمة
مصرية
امازون تكنو لو جيز  ،انك  -شركة امريكية مؤسسة
طبقا لقوانين والية نيفادا
محمود مرتضى محمد احمد صالح السيوفى  -فرد
مصرى الجنسية
شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
ميكاترونيكس لمقاوالت وتجارة االنظمة الكهرو
ميكانيكية  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
سيجنال تكنولوجى فاونديشن  -شركة ال تهدف للربح

0431021

38

2020/12/27

2022/06/12

0360321

39

2017/11/19

2022/06/29

اعمل بزنس لالغذية والمشروبات هيلثى اند تيستى -
شركة مساهمة مصرية
احمد محمد محمد الزهار  -الخالدية  -تاجر مصري فرد

968

0361594

39

2017/12/06

2022/06/20

نيوترين ال تي دي  -شركة كندية محدودة

979

0382183

39

2018/12/10

2022/06/23

0405610

39

2019/12/31

2022/06/14

0405611

39

2019/12/31

2022/06/14

0412158

39

2020/04/29

2022/06/14

0412571

39

2020/05/06

2022/06/27

شركة ارما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس
محدودة
ايه اند كيه اس ايه ار ال ذات مسؤليه محدودة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة لكسمبورج
ايه اند كيه اس ايه ار ال شركة ذات مسئوليه تأسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة لكسمبرج
وائل محمد رمضان محمد وشركاه  -شركه توصيه
بسيطه
احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  -شركه توصيه بسيطه

980

0415117

39

2020/06/24

2022/06/28

0415183

39

2020/06/25

2022/06/01

0420303

39

2020/09/03

2022/06/14

شركة روابط النجوم للخدمات المساندة  -شركة ذات
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة
العربية السعودية
شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاوالت العامة (ابراهيم
جمعة سالم حسن وشركاة)  -شركة توصية بسيطة
ميديترانيو للصناعة ش.م.م شركة مساهمة

980

0423520

39

2020/10/11

2022/06/14

ماهر محمود السعود وشريكية  -شركة توصيه بسيطة

980

0423964

39

2020/10/14

2022/06/29

وندر للسياحة  -شركه مساهمه

979

0424229

39

2020/10/18

2022/06/14

ماي شوز لصناعة االحذية  -شركة مساهمه مصرية

980

0425803

39

2020/11/03

2022/06/21

0427813

39

2020/11/24

2022/06/14

احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس  -فرد -
مصرى الجنسية
شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة  -شركة
تضامن

980

972
979
980
980
980
980
977
975
980
977

979
980

978
978
980
978
977

972

980

0428021

39

2020/11/25

2022/06/12

0428842

39

2020/12/06

2022/06/12

0429199

39

2020/12/08

2022/06/15

0429247

39

2020/12/09

2022/06/13

0430807

39

2020/12/24

2022/06/08

ميراج للفنادق والتنمية السياحيه ش .م  .م  -شركة
مساهمة
شركة الشرق االوسط ماركت بليس تكنولوجي للتسويق
االلكتروني (الموزع)  -شركة مساهمة مصرية
محمد رفعت سعد الدين على ابوالعز وشركاه  -شركه
توصيه بسيطه
الشركة المصرية العمال النقل البحرى(مارترانس ) -
شركة مساهمة مصرية
شركة لوتس للمنتجات الحيوية  -ش مساهمة

0431022

39

2020/12/27

2022/06/12

0411375

40

2020/04/14

2022/06/29

0412514

40

2020/05/06

2022/06/21

اعمل بزنس لالغذية والمشروبات ( هيلثى اند تيستى) -
شركة مساهمة
بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
سيد عبد الرحيم سيد احمد  -فردى  -مصرى الجنسية

0424642

40

2020/10/21

2022/06/14

0427530

40

2020/11/22

2022/06/29

0361421

41

2017/12/05

2022/06/08

0397984

41

2019/09/11

2022/06/12

0402508

41

2019/11/21

2022/06/28

0407510

41

2020/02/02

2022/06/22

0410501

41

2020/03/09

2022/06/19

الوطنية لصناعة وصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات
الراقية محمد واحمد وهانى مصطفى ابراهيم عبدالعال
وشركاهم  -شركة تضامن
ايباك هولدينجز  ،ال ال سى  -شركة امريكية ذات
مسئولية محدودة مؤلفة وفقا لقوانين والية ديالوير
امازون تيكنولوجيز  ،انك - .شركة امريكية مؤسسة
طبقا لقوانين والية نيفادا
هبة الله احمد محمود عبد الحميد شاهين  -فرد مصرية
الجنسية
ليه ميلز انترناشونال ليميتد  -شركة ذات مسئولية
محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ويلمنجتون -
نيوزيلندا
سوفى سبور للرياضة  -نادى سماش الرياضى  -شركة
مساهمه مصرية
الهيئة القومية لالنتاج الحربي

0411376

41

2020/04/14

2022/06/29

0414146

41

2020/06/14

2022/06/28

0417174

41

2020/07/22

2022/06/29

بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
ديسكفرى كومينكيشيونز إل إل سى  -شركة محدودة
المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -
الواليات المتحدة األمريكية
عدنان جاد سليمان عمر الواحي  -فرد مصرى الجنسية

0420388

41

2020/09/03

2022/06/27

0421330

41

2020/09/15

2022/06/22

0422531

41

2020/09/28

2022/06/08

0428023

41

2020/11/25

2022/06/12

0428468

41

2020/12/01

2022/06/12

سافاس ليرنينج كومباني ال ال سي  -شركة ذات
مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا
امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا
ميراج للفنادق والتنمية السياحيه ش .م  .م  -شركة
مساهمة
ميراج للفنادق والتنمية السياحية ش م م  -شركه مساهمه

980

0428546

41

2020/12/02

2022/06/15

رانيا تهامى مهدي غيضان  -فردي  -مصرية الجنسية

980

0430979

41

2020/12/27

2022/06/09

ابانوب ميالد موريس صليب  -فرد مصرى الجنسية

980

0431015

41

2020/12/27

2022/06/12

0431160

41

2020/12/28

2022/06/26

اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية  -شركة
مساهمة مصرية
مكانك لحلول واستشارات االعمال  -شركة مساهمة
مصرية

980

980
980
980
980
980
980
975
977
980

980
980

977

980
975
975
977

975
978

980
980
980

980

0339544

42

2016/08/23

2022/06/12

0355103

42

2017/08/08

2022/06/16

0405185

42

2019/12/25

2022/06/06

محمد محمد عاطف ابراهيم الخولى  -فردى  -مصري
الجنسية
فار فيتشد تروبيكالز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية
محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير
شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية

978

0410565

42

2020/03/10

2022/06/19

الهيئة القومية لالنتاج الحربي

975

0411377

42

2020/04/14

2022/06/29

0412071

42

2020/04/28

2022/06/08

بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي  -شركة ذات مسئولية
محدودة
شركة فودافون جروب بى إل سى  -شركة محدودة عامة

975

0422533

42

2020/09/28

2022/06/08

0422534

42

2020/09/28

2022/06/08

0425011

42

2020/10/26

2022/06/14

0426146

42

2020/11/08

2022/06/22

0426148

42

2020/11/08

2022/06/22

0427324

42

2020/11/18

2022/06/21

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا
امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا
شركة جونسون اند جونسون  -شركة امريكية مؤسسة
وفق قوانين والية نيوجيرسى
هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو  -شركة
ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين
جمهورية الصين
هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو  -ال تى دى
 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانينجمهورية الصين
اليفاكس ديزاينز  -فردي  -مصرى الجنسية

980

0429758

42

2020/12/14

2022/06/14

احمد حسين امين حسنى  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0429790

42

2020/12/15

2022/06/13

شركة الب للدعاية  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0430818

42

2020/12/24

2022/06/09

0338830

43

2016/08/04

2022/06/09

سيدز لتكنولوجيا المعلومات  -شركة ذات مسئوليه
محدودة
مايكل سمير فؤاد لطف لله  -فرد مصرى الجنسية

980
980

0389436

43

2019/04/04

2022/06/01

0394147

43

2019/07/03

2022/06/26

محمد هانى محمد سليمان  -طاطوءة  -فرد مصرى
الجنسية
شركة كوادرو للمطاعم  -شركة مساهمه مصرية

978

0401744

43

2019/11/12

2022/06/27

0410340

43

2020/03/08

2022/06/14

شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة واالستثمار
السياحى -مساهمه
كبابجى ابو على  -شركه مساهمه

980

0413603

43

2020/06/01

2022/06/09

بيشوى يوحنا جرجس وشركاه  -شركة تضامن

980

0414274

43

2020/06/15

2022/06/13

0415797

43

2020/07/07

2022/06/12

شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م  -شركة مساهمة
مصرية
كورنر تو الدارة المطاعم -شركة ذات مسئؤليه محدوده

980

0416215

43

2020/07/12

2022/06/06

0417904

43

2020/08/05

2022/06/29

شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسامه رفيق  -شركة
تضامن
محمد حمدى ابراهيم سيد  -فرد

0419510

43

2020/08/26

2022/06/21

شركة جدارة للتطوير واالستثمار  -شركة مساهمة

980

0421923

43

2020/09/21

2022/06/28

محمد أحمد ابراهيم حسن عاشور  -فرد مصرى الجنسية

980

0422962

43

2020/10/04

2022/06/14

عالء الدين فكري عطيه وشريكته  -شركة تضامن

980

939
980

979
980
980
979
980

980

980

980
978

0423486

43

2020/10/11

2022/06/07

0423488

43

2020/10/11

2022/06/07

جرين ابل  - GREEN APPLEش .ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
جرين ابل  -شركه ذات مسئوليه محدوده

980

0423490

43

2020/10/11

2022/06/07

جرين ابل  -شركه ذات مسئوليه محدوده

980

0425624

43

2020/11/02

2022/06/29

ابو الجبن  -ش ذات مسئوليه محدودة

980

0426082

43

2020/11/08

2022/06/22

انسس للمطاعم  -شركة مساهمة مصرية

980

0426882

43

2020/11/15

2022/06/20

حجوجه الدارة المطاعم  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0427140

43

2020/11/17

2022/06/29

0427260

43

2020/11/17

2022/06/01

عبد اللطيف محمد عبد المقصود المغربى وشركاة -
شركة توصية بسيطة
عمرو حسن محمد سيد  -فرد  -مصرى

980

0427363

43

2020/11/19

2022/06/09

0427702

43

2020/11/23

2022/06/14

أوليو للتصنيع الغذائى مصطفى القرنى وشركاة  -شركة
توصية بسيطة
ماريو ايلي عون  -فرد لبنانى الجنسية

979

0428467

43

2020/12/01

2022/06/12

ميراج للفنادق والتنمية السياحية ش م م  -شركه مساهمه

980

0428717

43

2020/12/03

2022/06/15

0428773

43

2020/12/03

2022/06/22

عماد الدين حسن عبد العظيم علي وشركاه  -شركة
توصيه بسيطة
نجيب محفوظ علي سعيد  -فرد  -يمنى الجنسية

980
980

0428788

43

2020/12/03

2022/06/22

بريد فاست  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

0430907

43

2020/12/27

2022/06/13

0431426

43

2020/12/30

2022/06/09

أرب برجر  - ARAB BURGERش ذات مسئولية
محدودة
مى صالح محمد الحسينى السيد  -فرد مصرى الجنسية

980

0431428

43

2020/12/30

2022/06/09

0409649

44

2020/02/27

2022/06/16

0417398

44

2020/07/27

2022/06/22

هشام محمود محمد شاكر وشريكتة  -شركة توصية
بسيطة
شركة مركز البستان الطبي لتشخيص امراض العين -
شركة مساهمه مصرية
حسين نور كاظم وشركاة  -شركة توصية بسيطة

979

0419888

44

2020/08/30

2022/06/14

مينا ماهر نجيب غالى  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0423571

44

2020/10/11

2022/06/27

0424677

44

2020/10/21

2022/06/13

احمد خيرى محمد رشدى الطحالوى  -شركة شخص
واحد محدودة المسئولية
النانو للخدمات الطبية والمعملية  -شركة مساهمه

978
980

0425626

44

2020/11/02

2022/06/28

دنتال ديزاين ستوديو لالسنان  -ش ذات مسئوليه محدوده

980

0426824

44

2020/11/15

2022/06/14

تيرسيانس  ،انك.

979

0428408

44

2020/11/30

2022/06/13

شركة السلطان للدواجن  -شركة مساهمة مصرية

980

0430018

44

2020/12/16

2022/06/14

جيهان يحيي عبد الوهاب محمد  -فرد  -مصرى

980

0392619

45

2019/05/29

2022/06/14

0401273

45

2019/11/04

2022/06/21

سمارت لخدمات االمن والحراسه  -سعد سامي مبروك
 شركة مساهمه مصريةفاسبوك  ،انك  -ش مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير

960

980

979
978

980
980
971

969

0417662

45

2020/07/29

2022/06/15

أحمد محمد أحمد السيد -افراد  -مصرى

980

0421331

45

2020/09/15

2022/06/22

0423475

45

2020/10/11

2022/06/01

امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا
لقوانين والية نيفادا
المؤسسة المتحدة للتعاون االنمائى والتنمية

980
979

0426346

45

2020/11/09

2022/06/28

مؤسسة السندس لاليتام ذوى االحتياجات الخاصة

980

0429756

45

2020/12/14

2022/06/14

جون جميل ابو العز بطرس  -فرد  -مصرى الجنسية

980

0429814

45

2020/12/15

2022/06/22

أشرف سمير جيد زكى  -فردي  -مصرى الجنسية

980

0429816

45

2020/12/15

2022/06/22

أشرف سمير جيد زكى  -فردي  -مصرى الجنسية

980

0429818

45

2020/12/15

2022/06/27

طارق محمد عبد العزيز دياب  -فرد مصرى الجنسية

980

0431161

45

2020/12/28

2022/06/26

0401181

68
78
78
78
78
78
79
1234567- 8
-9
1234678- 9
- 10
124678910 1213
1- 4

2019/11/04

2022/06/29

2020/12/28

2022/06/09

مكانك لحلول واستشارات االعمال  -شركة مساهمة
مصرية
الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة  -عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاه  -شركة توصية بسيطة
شركة محمد احمد على وشريكه  -شركة تضامن

980

980

2020/12/28

2022/06/09

شركة محمد احمد على وشريكه  -شركة تضامن

980

2020/12/28

2022/06/09

شركة محمد احمد على وشريكه  -شركة تضامن

980

2020/12/28

2022/06/09

شركة محمد احمد على وشريكه  -شركة تضامن

980

2020/12/28

2022/06/09

شركة محمد احمد على وشريكه -ش تضامن

980

2020/09/20

2022/06/22

2020/12/01

2022/06/27

شركة النمكي لالستشارات الهندسية والتجارة  -شركة
توصية بسيطة
كرييتف جروب ش ذ م م  -شركه ذات مسئوليه محدوده

980
980

2020/12/13

2022/06/08

مينا طلعت عطوان وشركاة  -شركة تضامن

980

2020/12/13

2022/06/08

بيشوى كمال عزيز لوندى وشركاؤه  -شركة توصية
بسيطة

980

2020/10/20

2022/06/29

احمد محمد محمد العواد وشريكة  -شركة تضامن

980

0431134
0431135
0431136
0431137
0431138
0421810
0428480

0429583

0429580

0424561

980

0413553

0428797

0382121
0391144
0426433

0428481

0429584

0429581

0413108

0426153

- 31
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2020/05/31

2022/06/22

اس سى جونسون اند صن انك  -شركه مساهمه مؤلفة
طبقا لقوانين والية ويسكونسن

2020/12/03

2022/06/28

بريد فاست  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

2018/12/10

2022/06/14

2019/05/02

2022/06/19

2020/11/10

2022/06/27

شركة مصر للصيانة  -صان مصر  -شركة مساهمة
مصرية
كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى _شركة
مساهمة مصرية
النالو  -شركه ذات مسئوليه محدوده

980

980

2020/12/01

2022/06/27

كرييتف جروب  -شركه ذات مسئوليه محدوده

980

2020/12/13

2022/06/08

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

2020/12/13

2022/06/08

بيشوى كمال عزيز لوندى وشركاؤه  -شركة توصية
بسيطة

980

2020/05/14

2022/06/14

رباب علي عبد الغني  -فرد مصرى الجنسية

980

2020/11/08

2022/06/09

وجيه كمال عبد الله توماس -فرد -مصرى الجنسية

980

960

0431152

0427512
0429585

0413727
0424050

0429925
0427471
0396421
0425251
0429784
0430952
0401708

0413700
0390121
0421896

0421898

0424837

0430511

0420217
0426987
0429582

20 3742
620
212223242526 2728
7- 9
- 21
22 2930
 2340
 2425
 2930
 2930
 2930
 2930
29 3031
 2944
3- 5
- 21
29 3032
29 3032
2930 3132
2930 3132
 3032
 3032
28343637-

2020/12/28

2022/06/09

احمد مؤمن السيد صالح  -فرد مصرى الجنسية

980

2020/11/22

2022/06/14

2020/12/13

2022/06/08

شركة ميديكو لتصنيع االبواب المصفحة  -شركة
مساهمه
مينا طلعت عطوان وشركاة  -شركة تضامن

980

2020/06/02

2022/06/09

2020/10/15

2022/06/07

وائل صالح الدين زكى عبد المعتمد  -فرد  -مصرى
الجنسية
فيتيرا كندا انك  -شركة كنديه متحده

2020/12/16

2022/06/14

2020/11/19

2022/06/22

2019/08/08

2022/06/01

2020/10/28

2022/06/09

2020/12/15

2022/06/15

2020/12/27

2022/06/08

2019/11/11

2022/06/22

عماد فوزى حسن يونس العدوى وشريكية  -شركة
تضامن
يارا لالستثمار والتنمية الزراعية والصناعية  -شركة
ذات مسئولية محدودة
ايبوك النشاء وادارة المطاعم  - EPOCHشركة
مساهمة
شركة ايديتا لصناعة الحلويات ش م م  -شركه مساهمه
مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى
مؤسسة باسيواليم انترناشيونال م م ح  -منطقة حرة
اماراتية
شركة إيديتا لصناعة الحلويات  -شركة مساهمة مصرية
مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى
يوسف عبد المنعم زكى الغرباوى  -فرد مصرى الجنسية

2020/06/02

2022/06/27

2019/04/14

2022/06/14

2020/09/21

2022/06/14

اجريفيت لالستثمار والتنمية والتجارة  -شركة ذات
مسئولية محدودة
اس  .سى جونسون اند صن انك  -شركة مساهمة مؤلفة
طبقا لقوانين والية ويسكونسن
مجموعة عربيا التجارية  -شركة مساهمه

980

2020/09/21

2022/06/14

مجموعة عربيا التجارية  -شركة مساهمه

980

2020/10/22

2022/06/28

امريكان دريم دونتس مصر لالغذية  -شركة مساهمة

979

2020/12/21

2022/06/09

السيد السيد حامد دراهم  -فرد مصرى الجنسية

980

2020/09/02

2022/06/13

2020/11/16

2022/06/27

2020/12/13

2022/06/08

حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
بيشوى كمال عزيز لوندى وشركاؤه  -شركة توصية
بسيطة

980

980

980
979

980
980
977
980
980
980
980

978
979

980
980

0424045

0424047

0424049

0424588

0424589

0424591

0424592

38394041 4245
152229303135363940 4244
152229303135363940 4244
152229303135363940 4244
1516 3135
1516 3135
1516 3135
151631 -

2020/10/15

2022/06/09

فيتيرا كندا انك  -شركة كنديه متحده

979

2020/10/15

2022/06/09

فيتيرا كندا انك  -شركة كنديه متحده

979

2020/10/15

2022/06/07

فيتيرا كندا انك  -شركة كنديه متحده

979

2020/10/20

2022/06/07

على محمد فاروق عرفة على  -فرد مصرى الجنسية

978

2020/10/20

2022/06/07

على محمد فاروق عرفة على  -فرد مصرى الجنسية

978

2020/10/20

2022/06/07

على محمد فاروق عرفة على  -فرد مصرى الجنسية

978

2020/10/20

2022/06/07

على محمد فاروق عرفة  -فردي  -مصرى الجنسية

978

0424593

0424594

0383831

0381209

0381214

0381317

0381323

0430788

0430790

0430792

0430804

0430805

0430806

0429778

0416654

35
1516 3135
1516 3135
16 2135
216 3539
216 3539
216 3539
216 3539
1635 3637
1635 3637
1635 3637
1635 3637
1635 3637
1635 3637
16 3539
16 3541

2020/10/20

2022/06/07

على محمد فاروق عرفة  -فردي  -مصرى الجنسية

980

2020/10/20

2022/06/07

على محمد فاروق عرفة على  -فرد مصرى الجنسية

978

2019/01/03

2022/06/02

شركة السيد مصطفى حافظ وشركاه  -شركة توصية
بسيطة

979

2018/11/25

2022/06/29

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاه  -شركة توصية بسيطة

962

2018/11/25

2022/06/29

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاه  -شركة توصية بسيطة

962

2018/11/26

2022/06/29

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاة  -شركة توصية بسيطة

962

2018/11/26

2022/06/29

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة ( عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشريكيه ) شركة توصية بسيطة

962

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركة
مساهمه

980

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركة
مساهمه

980

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركة
مساهمه

980

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركه
مساهمه

980

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركه
مساهمه

980

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركه
مساهمه

980

2020/12/15

2022/06/16

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/07/16

2022/06/15

شركة بروفيشنال بابليشنج اند برموشن  -شركة تضامن

980

0429527

0416774
0430527
0429777

0414617
0414618
0414622
0421412
0421432
0421433
0426965
0426966
0426982
0426983
0426984
0426985
0426988
0427373
0427374
0427377
0427380
0427382
0427384
0427385
0427386
0427856
0427857
0427858

16 3544
 1635
 1935
2 3539
 2835
 2835
 2835
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5

2020/12/13

2022/06/28

هناء خالف صميدة سيد  -فرد مصرى الجنسية

980

2020/07/19

2022/06/13

2020/12/22

2022/06/12

شركة مصر المحروسة لالستثمار العقاري  -شركة
مساهمة مصرية
بورتالند المنيا لالسمنت  -شركه مساهمه

980
980

2020/12/15

2022/06/16

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/06/18

2022/06/01

2020/06/18

2022/06/01

2020/06/18

2022/06/01

2020/09/16

2022/06/13

2020/09/16

2022/06/22

2020/09/16

2022/06/22

2020/11/16

2022/06/27

2020/11/16

2022/06/22

2020/11/16

2022/06/27

2020/11/16

2022/06/13

2020/11/16

2022/06/22

2020/11/16

2022/06/27

2020/11/16

2022/06/14

2020/11/19

2022/06/16

2020/11/19

2022/06/16

2020/11/19

2022/06/16

2020/11/19

2022/06/16

2020/11/19

2022/06/16

2020/11/19

2022/06/27

2020/11/19

2022/06/16

2020/11/19

2022/06/27

2020/11/24

2022/06/20

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/20

شركة نيلكو انترناشونال للتجارة ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م  -شركة ذات
مسئولية محدودة
شركة نيلكو انترناشونال للتجارة  -شركة ذات مسئولية
محدودة
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
شركه حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعيه -
شركه تضامن
شركه حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعيه -
شركه تضامن
شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية -
شركه تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة

973
973
973
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980

0427859
0427860
0427861
0427862
0427863
0427864
0427865
0427866
0427867
0427868
0427869
0427870
0414545
0428171

0413109

0413110

0430789

0430791

0412991

0416772

0413864

0427617

0427619

- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
3- 5
- 29
235
3 3539
35 3637
35 3637
35 3637
35 3637
3538 3940
35 3841
935 3842
935 3842
9-

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/20

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/27

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/16

2020/11/24

2022/06/27

2020/11/24

2022/06/20

2020/11/24

2022/06/16

2020/06/17

2022/06/01

2020/11/29

2022/06/09

تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة
تضامن
الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاه  -شركة توصية بسيطة
محمد احمد عبد الله العجمى العاصى  -فرد  -مصرى
الجنسية

980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
978
980

2020/05/14

2022/06/14

ميراك للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م)  -شركة ذات
مسئولية محدودة

980

2020/05/14

2022/06/14

ميراك للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م)  -شركة ذات
مسئولية محدودة

980

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركة
مساهمه

980

2020/12/24

2022/06/19

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركة
مساهمه

980

2020/05/12

2022/06/15

صروح للتشيد والبناء  -شركة مساهمة مصرية

980

2020/07/19

2022/06/29

ترنتا لالنتاج والتوزيع الفنى -شركة مساهمة مصرية

980

2020/06/04

2022/06/21

عمرو جمال محمد محمد البنا _ فرد

980

2020/11/22

2022/06/28

راجي ابراهيم عبد العزيز  -فرد مصرى الجنسية

980

2020/11/22

2022/06/28

راجي ابراهيم عبد العزيز  -فرد مصرى الجنسية

980

0430539

0430419

0421034

0429787
0420783

0420784

0425587

0429031

0429775

0429030

0429780

0430044

0430045

0430046

0429029

0429035

0429776

0424270

35 3842
935 3842
7912 3538
9 3538
 3538
25 3539
25 3539
293031 3539
29 3539
29 3539
30 3539
30 3539
30 3539
30 3539
30 3539
31 3539
31 3539
31 3539
30-

2020/12/22

2022/06/28

شركة فيتنس كونكشن  -شركه ذات مسوليه محدوده

980

2020/12/21

2022/06/22

هتالقى ايجيبت المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

2020/09/10

2022/06/02

محمد احمد فتحى محمود  -فردي  -مصرى الجنسية

978

2020/12/15

2022/06/13

شركة الب للدعاية  -ش ذات مسئولية محدودة

980

2020/09/08

2022/06/09

شركة فيديت لتجارة وتوريد المالبس والتصدير  -شركة
ذات مسئولية محدودة

980

2020/09/08

2022/06/08

شركة فيديت لتجارة وتوريد المالبس والتصدير  -شركة
ذات مسئولية محدودة

980

2020/11/02

2022/06/22

موزاييك للصناعات الغذائية  -شركة ذات مسئولية
محدودة

980

2020/12/07

2022/06/23

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/12/15

2022/06/16

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/12/07

2022/06/23

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/12/15

2022/06/16

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/12/17

2022/06/12

كيرلس عطية شفيق حبيب  -فردي  -مصرى

980

2020/12/17

2022/06/12

كيرلس عطية شفيق حبيب  -فردي  -مصرى

980

2020/12/17

2022/06/12

كيرلس عطية شفيق حبيب  -فردي  -مصرى الجنسية

980

2020/12/07

2022/06/23

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/12/07

2022/06/23

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

980

2020/12/15

2022/06/16

افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه مصرية ق
 458لسنة  94والئحته التنفيذية

980

2020/10/18

2022/06/28

كريم الدين محمد السيد صالح وشركاؤه  -شركة

980

0428246
0428252
0424022

0420753
0421421
0429783
0429785
0429779

0431458

0422346

0416655
0430793
0424104
0424106
0424108
0424110
0424458
0424459
0429586

0428484

3539 4043
 3539
 3539
35 4041
 3541
 3541
 3541
 3541
35 4142
35 4142
30 3543
 3637
 3637
936
936
936
936
 3742
 3742
363738404142 4445
37383940414243-

توصية بسيطة

2020/11/29

2022/06/14

امارينا الدارة الفنادق  -شركة ذات مسئولية محدودة

979

2020/11/29

2022/06/29

2020/10/15

2022/06/21

2020/09/08

2022/06/22

2020/09/16

2022/06/21

بوليت جروب للتوريدات ( احمد امين محمد)  -شركة
شخص واحد محدودة المسئولية
شركة لواء الحمد للخدمات العامة (التعليم والصحة)
الدكتور محسن ابراهيم اللبان و الدكتور حسن عباس
حلمى وشركاهما  -شركة توصية بسيطة
شركة هاى ريترن جروب  -شركة ذات مسئولية
محدودة
رزلتس للدعاية واالعالن ش م م  -شركة مساهمة

980

2020/12/15

2022/06/15

2020/12/15

2022/06/15

2020/12/15

2022/06/16

مؤسسة باسيواليم انترناشيونال م م ح  -منطقة حرة
اماراتية
مؤسسة باسيواليم انترناشيونال م م ح  -منطقة حرة
اماراتية
افريكانا للتجارة والتصدير  -شركة مساهمه

2020/12/31

2022/06/12

يوسف بدير عبد الباسط محمد  -فردي  -مصرى
الجنسية

980

2020/09/27

2022/06/14

الشركة الدولية لصناعة البن  -كافيه النجار  -شركة ذات
مسئولية محدودة  -مصرية

977

2020/07/16

2022/06/09

ايكونيك لالستثمار العقارى ش م م  -شركة مساهمه

979

2020/12/24

2022/06/19

2020/10/15

2022/06/22

شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية  -شركة
مساهمه
بنك التعمير واالسكان  -شركة مساهمة مصرية

980
980

2020/10/15

2022/06/22

بنك التعمير واالسكان  -شركة مساهمة مصرية

980

2020/10/15

2022/06/22

بنك التعمير واالسكان  -شركة مساهمة مصرية

980

2020/10/15

2022/06/22

بنك التعمير واالسكان  -شركة مساهمة مصرية

980

2020/10/20

2022/06/23

ايه عبد الباقى رسمى عبد الباقى  -فرد مصرى الجنسية

980

2020/10/20

2022/06/23

ايه عبد الباقى رسمى عبد الباقى  -فرد مصرى الجنسية

980

2020/12/13

2022/06/08

مينا طلعت عطوان وشركاه  -شركة تضامن

980

2020/12/01

2022/06/27

كرييتف جروب ش ذ م م  -شركه ذات مسئوليه محدوده

980

979

980
978
980
980
980

0428798

0414776
0419583

0420828
0420829

0429668
0427293
0283929

0396423
0420173
0421428
0415472

0426341
0407008

0401335
0408971
0414009
0425057
0401324
0381027
0425055

 4445
3839 4041
 3841
9 3841
 2939
30 3139
 2841
 4142
4243 4445
 2943
 2943
530
5 3031
611
6 1426
6- 8
-9
6- 9
- 11
711
7- 9
- 11
810
911
911

2020/12/03

2022/06/28

بريد فاست  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

2020/06/21

2022/06/01

محمد عبد الرازق محمود حسن  -فرد مصرى الجنسية

979

2020/08/26

2022/06/28

خالد حسن حسين فرج الله  -فردى

980

2020/09/09

2022/06/19

محمد محمد شحتة السيد حسن  -فرد مصرى الجنسية

979

2020/09/09

2022/06/19

محمد محمد شحتة السيد حسن  -فرد مصرى الجنسية

979

2020/12/14

2022/06/15

2020/11/18

2022/06/22

2013/01/14

2022/06/20

حسام مهدى عويس عبد العظيم  -فردي  -مصرى
الجنسية
نيو مونشوت لنظم المعلومات  -شركة ذات مسئولية
محدودة
شركة النساجون الشرقيون للسجاد  --شركة مساهمة
مصرية

980

2019/08/08

2022/06/01

ايبوك النشاء وادارة المطاعم  -شركة مساهمة

977

2020/09/02

2022/06/22

2020/09/16

2022/06/13

2020/07/01

2022/06/14

الدولية للصناعات الغذائية ِ - ICFI -شركة مساهمة
مصرية
حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  -شركه
تضامن
شركة ماكس ماصل اليت  -شركة ذات مسئولية محدودة

980

979

2020/11/09

2022/06/28

وجدي فخري حنا يوسف  -فرد  -مصرى الجنسية

980

2020/01/23

2022/06/08

كمال ماهر كمال بولص  -سيرينيتى لتجارة المصوغات
والمجوهرات  -فرد -مصرى الجنسية

969

2019/11/05

2022/06/15

2020/02/18

2022/06/13

الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاه توصيه بسيطه
ميالد صدقى يوسف  -فردى  -مصرى الجنسية

980

2020/06/14

2022/06/01

2020/10/26

2022/06/09

2019/11/05

2022/06/15

2018/11/21

2022/06/08

2020/10/26

2022/06/01

ال جى اليكترونيكس إنك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا
لقوانين جمهورية كوريا
القبطان لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية لصاحبها
هيثم سعد عبد العزيز محمد  -فرد مصرى الجنسية
الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة  -عبد الفتاح ابراهيم
الحوت وشركاه  -شركة توصيه بسيطه
محمد نجاح ابراهيم سليمان جاب الله وشريكيه  -شركة
تضامن
اركان لالجهزة المنزلية  -شركة ذات مسئولية محدودة

980
880

980

980
978
980
980
980
979

