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اسم الشركه رقم التسجيل م

تكسمار للنسيج 100000088 .1

فادي ماهر نصيف وشركاه  100000827 .2

عمران عوضين عبدالرحمن وشركاه 100002455 .3

محمد سامي وشركاه  100006248 .4

محسن بدر علي خلف للا  100006566 .5

عبدالكريم احمد سيد وشركاه  100010903 .6

يوسف وشريكه يوسف عطا  100019978 .7

تريزه ميشيل يسي  100022715 .8

تاكي فايتا مصانع موبيليات مراتب اسفنج صناعي 100023266 .9

سليم احمد حكمت قويدر وشركاه  100024734 .10

شركه ابناء علي صبره  100026044 .11

شركه مصر للسياحه  100026648 .12

ليلي حسن عبدالخالق وشركاها  100033032 .13

وديع رشدي وشركاه شريف   100034071 .14

شريف عبدالمنعم احمد شاهين وشركاه 100034861 .15

عبدللا قسور محمد رباح شريف وشركاه  100034896 .16

المصريه لالغذيه بسكو مصر  100035841 .17

الشركه المصريه للمالبس جيت  100036155 .18

الشركه العربيه للجوارب والمالبس  100037119 .19

سليمان متري سليمان وشركاهمتري  100046193 .20

شركه تمكو للتجاره والتوزيع  100049095 .21

سوفت روز انترناشيونال لتحويل الورق والبالستيك 100049257 .22

امجد محمود ابراهيم محمد وشركاه  100049508 .23

الرين للصناعات الغذائيه  100051979 .24

نبيل جميل هالل وشركاه  100052878 .25

عادل ومارك مجدي وشركاهممجدي  100053955 .26

محمد احمد حسن داود وشركاه  100054129 .27

شركه جنرال كومرس  100054161 .28

اوالد الحاج غريب احمد  100054935 .29

شركه بافاريا مصر  100055796 .30

وليد يحي عبدالوهاب  100057381 .31

الشوربجي الحديثه لصناعه المالبس والمنسوجات شارمين 100057454 .32

شركه النيل للتجاره والهندسه  100057497 .33

احمد عبدالغني محمد ابراهيم  100057721 .34

كيمافارم ليمتد 100058264 .35

فندق شيراتون القاهره  100058299 .36

توفيق ظريف سعيد منصور  100058507 .37

احمد محمد محمد المغربل وشركاه  100058795 .38

فندق النبيله كايرو  100059686 .39

شركه مينا للسياحه  100059813 .40

القاهره للصناعات الجلديه  100060390 .41

محمد مروان مصطفي كمال وشركاه 100061028 .42

ابراهيم شريف محمد نيازي محمد ابراهيم  100063160 .43

ميراكل 100063187 .44

م الخليج للسفر والسياحه  100063896 .45

مصر لالسواق الحره  46.100064620

بیان بأسماء الشركات الملزمة بالتعامل بمنظومة االیصال االلكترونى - مرحلة ثالثة
ابتداءا من 15 / 1 /2023
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ايمان عبدالمنعم سامي ابراهيم وشركاه 100065406 .47

بيالدونا للتريكو والمالبس الجاهزه واالقمشه  100070426 .48

جورج سعيد شنوده وشركاه  100071139 .49

كازينو الحمام  100071430 .50

مصطفي حسن احمد الحداد  100072518 .51

وشركاه الملك فيصل لتجاره الكاوتشوك ممدوح مبروك  100073166 .52

المصريه الفرعونيه للتنميه السياحيه  100073409 .53

هشام محمود عبدللا و شركاه 100077838 .54

جمال السيد احمد قنديل  100078508 .55

بنا للمطاعم 100081096 .56

وود بيكر لتصنيع االثاثات  100081606 .57

واالسنان المصريه السويسريه سيسك لمنتجات العنايه بالفم   100115608 .58

التجاريه الهندسيه للتسويق والتجاره تيمتكو 100116515 .59

نستله للمياه مصر  100135838 .60

شركه النيل لالحذيه  100258654 .61

شركه روزتكس للمنسوجات  100259219 .62

تريدكو للصناعه والتجاره تريدكو الصياد 100260020 .63

السياحيه المحمدي عبدالرحمنشركه الجفتون للمشروعات  100263232 .64

الياسمين بيتش للمشروعات السياحيه  100263933 .65

شركه االستثمارات السياحيه تيكو 100270530 .66

فندق ماريوت القاهره  100270743 .67

احمد رفاعي محمد ومصطفي عبدالحميد ابراهيم وشركاهم  100270751 .68

مطعم دبار الجريون  100271987 .69

شركه الزمالك للفنادق والسياحه  100272088 .70

االهليه التجاريه لالعمال الزراعيه والكيماويه والصناعيه 100272606 .71

فندق رمسيس هيلتون 100272754 .72

فادي امير صبحي وشركاه  100273408 .73

محمد طلعت احمد اسماعيل وشركاه  100273475 .74

واحمد ناصف وشركاه ناصف للسجاد والموكيت هاني  100273637 .75

ناير وايس ميخائيل وشركاه  100273890 .76

ناير وايس ميخائيل وشركاه  100273904 .77

ناجي عبدالسيد بشاي وشركاءه  100274242 .78

الوكاله ال اوالد فؤاد حداد  100274471 .79

اوالد رمسيس يوسف عطيه  100281303 .80

انور معروف المجموعه الوطنيه معروف وشركاه احمد  100282806 .81

سمير سمان انطون سمان  100290531 .82

وليد يحيي عمر يوسف طرباي و شركاه 100291287 .83

محمد احمد حسن محمود و شركاه  100292003 .84

انتركار للسياحه افيس  100292410 .85

انتركونتننتال هوتيلز كوربوريشن فندق سميراميس  100293182 .86

ابوالنيل سامي فايز سالم  100293263 .87

سمير فايز سالم ابوالنيل وشركاه  100293271 .88

محمد ابراهيم الحاتي وشركاه  100295495 .89

وفيق سعد ويصا البرديسي وشريكته  100296254 .90

شركه بي ان سي للسياحه  100296513 .91

جورج بنايوتي فولوبولس  100297706 .92

مجدي يوسف رزق للا وشركاه  93.100297722
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باسم منير غبور وشركاه  100298354 .94

ترافيل كومباني اوف ايجيبت ترافكو 100300499 .95

موريس اسحق رزق للا وشركاه  100330924 .96

الياس البير الياس وشركاه  100330991 .97

شركه سقاره للفنادق فندق سونستا القاهره 100331793 .98

خيريه محمود ابراهيم وشريكها 100331831 .99

العالميه للتنميه الزراعيه فارم فريتس  100334199 .100

ايفون كوزمتكس ايجيبت  100337171 .101

اوالد انطوان يوسف اشعيا  100351387 .102

محمد كمال عبدالرحمن وشركاه  100351565 .103

ابراهيم الدسوقي العطار وشركاه  100351751 .104

شركه جابلون ايجيبت ليمتد 100352243 .105

سيد حسن المعايرجي وشركائهمحمود   100353665 .106

الخليج مصر للفنادق والسياحه  100356672 .107

راتوماج للتجاره والهندسه  100357288 .108

فندق نوفوتيل المطار  100359159 .109

مراد منير نصيف يوسف  100362575 .110

علي انور وشركاه  100362826 .111

ايهاب عبدالرؤوف عبدالجواد عميره وشركاه  100363113 .112

هيام عباس حلمي وشركاه  100364845 .113

مطعم فايف بيلز ناديه وديع جاد الكريم قيصر بولس وشركاها 100367151 .114

السيد رجب رزق السويركي 100369626 .115

مطعم خان الخليلي  100383289 .116

جمال سعد ابراهيم البرعي وشركاه  100386466 .117

واالسواق الحره مصر للطيران للسياحه الكرنك  100399053 .118

بريزدنثسيال نايل كروزس  100400329 .119

المتحده للمنشات السياحيه  100401139 .120

محمود فخري عبدالرحمن ابراهيم 100401562 .121

نبيل غبلاير فرج للا و شركاه  100401694 .122

محمد حسين حجازي و شريكه  100402089 .123

دي اتش ال مصر  100402534 .124

السعدني وحبيب وشركائهم لالدوات والكابالت الكهربائيه 100403891 .125

وحيد ابراهيم حسن محمد  100405509 .126

تاروت للسياحه جرانه  100405932 .127

الشركه المصريه للقنوات الفضائيه سي ان اي  100407455 .128

مونجينيز لالغذيه والخدمات مونجيني 100408621 .129

الشعراني وشريكه بهاءالدين محمد  100408869 .130

بهير والي حامد جميل  100408974 .131

شركه بيت الدونتس  100409229 .132

ميراكو للتنميه والخدمات والتجاره  100410103 .133

محمد محمود حسن عثمان وشركاه  100410197 .134

النيل الهندسيه للتوكيالت  100410618 .135

محمد اشرف سعد الطناني وشركاه  100412289 .136

بيرامز للفنادق والقري السياحيه بيراميزا 100417760 .137

النيل للمشروعات والتجاره  100425445 .138

عماد عبدالرحمن محمد و شركاه  100450873 .139

ملمارنيت وير للمالبس الجاهزه والتريكو 140.100460364
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امجد وديع حسون و شركاه   100471501 .141

وشركاه شركه فؤاد طارق ابوبكر   100475477 .142

جبره اديب عبدالمالك وشركاه  100475825 .143

وليد الشهاوي وشركاه  100477976 .144

اوديو للتكنولوجيا  100487114 .145

محسن مندوه السيد اسماعيل وشركاه 100490859 .146

شركه تروبيكانا للمشروعات  100490867 .147

مانفودز 100507638 .148

وشركاهدافيد القمص عبدالمسيح مرقص  100522270 .149

اشرف محمد احمد بسيوني و شركاه 100523269 .150

خالد طاهر وهبه فتح للا وشركاه  100525024 .151

اشرف محمد سمير خميس سرحان وشريكه  100528422 .152

بهجت احمد حسني محمد وشركاه  100534589 .153

الحكم المحلي --حي الزيتون 100630812 .154

االنديه --للتنس االتحاد المصري  100636810 .155

المعمل المرجعي كليه العلوم عين شمس  100639550 .156

االنديه --نادي وادي دجله الرياضي  100718108 .157

نادي شركه اسمنت بورتالند طره  100718493 .158

مدينه السجاد كاربت سيتي 200000187 .159

شركه البراعم التجاريه  200002767 .160

االسكندريه كونتشتال  200005162 .161

صادكو للتجاره والتوزيع 200009613 .162

ابا المزاحم التجاريه  200011626 .163

شركه المحالت العموميه للموسيقي  200011669 .164

والخدمات ابيال مصر للتغذيه المصريه  الشركه  200016474 .165

شركه سوفيترانس  200032097 .166

شركه بوري سنتر  200033182 .167

ماريس تورز ستيال  200040200 .168

شركه استرا للسياحه  200042114 .169

كازينو اوستريا اوف ايجيبت 200042653 .170

ردسي اوزايس للفنادق والسياحه  200047817 .171

شركه سقاره كروز للسياحه النيليه  200053728 .172

شركه ليموزين الطالئع  200077244 .173

ونجز تورز اندنيل كروزس  200080458 .174

لتنشيط االعمال التجاريه شركه ماك  200086197 .175

راشدين ايجيبت للتجاره  200093509 .176

شركه النيل الحديثه لالقطان  200095625 .177

شركه اطياف تورز  200098896 .178

السالم شوبنج سنتر 200099132 .179

ليمو وان لليموزين  200100025 .180

اغاخان للخدمات الثقافيه  200101277 .181

للتجميلشركه بيراميدز  200107844 .182

ليجند اوف ذي نايل للسياحه  200110527 .183

شركه جلوبال تكنولوجي  200111655 .184

تريديمبكس ايجيبت للتوكيالت التجاريه 200111892 .185

شركه حلواني البجيت  200112449 .186

سوفي سبور للرياضه  187.200113399
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امريكان فرنيتشر لالثاث االمريكي واعمال الديكور  200114557 .188

الدوليه لصناعه البن كافيه نجار  200116029 .189

دلتا تريد جروب للتنميه والتجاره  200117963 .190

شارم دريمز لالستثمار السياحي  200119117 .191

التموين العربي لالطعمه  200120328 .192

سيدار للتجاره الدوليه  200121529 .193

شركه مغربي للبصريات  200124706 .194

للتجاره والتوكيالت النسيجيه مونوتكس الدوليه  200125850 .195

شركه نيو دهب ترافيل  200126016 .196

المركز الخليجي المصري جولد الكس  200126547 .197

كواترو للتجاره والخدمات  200127837 .198

شركه بروتورز  200128884 .199

التيراس للتنميه السياحيه قلعه زمان 200129422 .200

شركه كاجوال كولكشن  200130560 .201

شركه اوريفليم ايجيبت  200130870 .202

بايو جيومتري كونسلتنج 200133098 .203

السالم للتنميه السياحيه  200133497 .204

جولدن بيرد للسياحه  200134108 .205

التوكل الكهربائيه جيال  200134213 .206

مزايا للعطور والهدايا  200136410 .207

تيفولي لالستثمار السياحي  200138170 .208

جولدن الند تورز  200138553 .209

شركه ادفنشر تورز  200138898 .210

انترناشيونال سان تورز  200139487 .211

الكي تورز للسياحه  200139843 .212

النسيم للمجوهرات  200140752 .213

مطاعم بون ابيتي 200143034 .214

االلمانيه لخدمه السيارات  200143077 .215

السيارات االشرق لتجاره قطع غيار  200143204 .216

المطاعم المميزه بلونايل  200144537 .217

شركه ابتك مصر  200146947 .218

بان عرب تورز بات  200147919 .219

فينسيا للتجاره والمقاوالت  200148710 .220

شركه الغزاوي للتجاره والتوزيع والمقاوالت  200149458 .221

اكوابارك الباتروس جولف والدراسات الفندقيه الباتروس  200151746 .222

العز لمراكز خدمه وصيانه السيارات  200152262 .223

شركه رايه للسياحه  200152513 .224

كارينا للمصنوعات الجلديه اي تي ادوارد توفيق وشركاه  200153153 .225

الفجر لتصنيع المالبس  200153854 .226

شركه كواليتي للتوكيالت التجاريه  200154257 .227

للسياحه شركه عدن  200155423 .228

سقراط للمالبس الجاهزه  200155687 .229

سيتي اند ذا سي تورز  200155792 .230

بلوسكاي للسياحه  200157175 .231

الطيار العالميه للسياحه  200158856 .232

الشركه الخليجيه للتسويق  200159224 .233

ان يو واي ترافيل  234.200159623
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ابركرومبي اند كنت ايجيبت للسياحه  200161113 .235

شركه السبع اوتوموتيف  200161679 .236

شركة داماس للمجوهرات  200163345 .237

الكتراايجيبت للتجاره والتوريدات الكهربائيه  200166689 .238

جولي للبصريات واالستيراد والتصدير 200167863 .239

محجوب للتجاره واالستيراد  200168959 .240

رمسيس للنقل والسياحه  200170333 .241

جولدي للصيانه شركه  200173693 .242

مصر للتنميه السياحيه اميكو مصر  200175386 .243

كافيه جريكو  200175688 .244

انترناشيونال لالستثمار السياحي اي تي اي  200177184 .245

يونيفرسال كيمكال لالستيراد والتوكيالت والمالبس الجاهزه  200177214 .246

البحر االحمر للسياحه ردس تورز  200177540 .247

مطاعم ابوشقره  200177877 .248

ريتش للتجاره والتسويق  200178466 .249

جاز تورز للسياحه  200178938 .250

دانه للسياحه  200179853 .251

تبارك للتجاره والتوزيع للمواد والسلع الغذائيه بالج 200180290 .252

الصافي لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه  200180908 .253

مستشفي الجنزوري التخصصي  200184970 .254

ماف لتجهيز واداره الهايبر ماركتس  200185128 .255

السباعيه للمشروعات السياحيه  200185268 .256

ا د م للتجاره والمشروعات  200187732 .257

جنرال تورز للسياحه  200188518 .258

فندق فورسيزونز القاهره ات ذافريرست ريزيدانس  200190016 .259

تورز للسياحه نادو  200190369 .260

سلكت تريد  200191837 .261

ستاركيم للتجاره وتصنيع الدهانات  200194267 .262

شركه بادايوم انك للمطاعم  200196243 .263

شركه رايه لاللكترونيات 200196375 .264

الحرمين الشريفين للصناعه والتجاره 200196715 .265

تورنج انترناشيونال للسياحه  200200380 .266

دي اتش ال جلوبال فوروردنجشركه  200201336 .267

فندق جي دبليو ماريوت ميراج القاهره 200201786 .268

الفا مصر للتجاره  200202138 .269

الحديثه للتسويق المباشر يونيرو  200202197 .270

التقنيه الكهربائيه الكتك  200204165 .271

امكو توريزم  200204602 .272

لالستيراد والتوكيالت كيانشركه المركز التجاري الدولي  200205145 .273

شركه المخابز الحديثه بيكري  200206060 .274

تابر وبرايجيبت ليمتد 200206710 .275

فاست تاير للتجاره  200208012 .276

المصريه للصيدليات  200208179 .277

جيت واي للسياحه  200209493 .278

شركه نيل مصر للسياحه ايجيبشيان نيل تورز  200209795 .279

شاتيل ترافيل  200209825 .280

شركه صن انترناشيونال للسياحه  281.200210696
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االهرام للتجاره والتوكيالت بيراميدز تليكوم 200213296 .282

فاميه فودز للتجاره والتوزيع  200213342 .283

عطالت الطيار ترافل جروب  200213784 .284

تويوتا مصر للتجاره  200214640 .285

ذي فاكتوري  200215426 .286

القاهره لتوزيع وخدمه السيارات  200215655 .287

ابا الدهب التجاريه  200215884 .288

دلتا اراس للتجاره راديو شاك  200216783 .289

انسيا مصر للتجاره  200217232 .290

مالتي ماركت للتجاره سعودي  200218506 .291

اوكسجين للتجاره والتوكيالت  200218727 .292

للسيارات ستار الوطنيه  200218905 .293

كمبيومي مصر لتكنولوجيا المعلومات  200220535 .294

شركه هوست للسياحه  200220578 .295

الصغير للتجميل  200221272 .296

ترافيل الين للسياحه  200221752 .297

ابوت ليمتد ايجيبت  200223585 .298

جينو للتجاره والصناعه جينو تريد  200223623 .299

والتجاره جينوين للصناعه  200224026 .300

شركه مسك للتجاره  200224123 .301

كومكس التجاريه  200225065 .302

سته اكتوبر هيلتون بيراميدز جولف  200226215 .303

المطاعم االمريكيه لوسيلز  200226444 .304

كير بالس للرعايه الطبيه 200227548 .305

احمد رشيد توكل واوالده  200229125 .306

والتجاره روجادا للصناعه  200229427 .307

شركه المتحده للمشروبات واالغذيه  200229877 .308

فولي فولي ميدل ايست  200231987 .309

فيزت ايجيبت للسياحه  200232584 .310

االهرام للسياحه  200235265 .311

ناشيونال ترافيل سيرفس  200236008 .312

اندريا المريوطيه للمشروعات واالستثمار السياحي  200240196 .313

االشموني لتجاره المالبس الراقيه  200242849 .314

انديه وادي دجله  200243373 .315

شركه سانت هيالنه 200243489 .316

سدره للحلويات الشرقيه والغربيه  200244280 .317

الشركه البافاريه لتجاره السيارات  200245732 .318

اليكتريك اند فيوتشر هوم للتجاره  200248782 .319

لصيانه وخدمات السيارات الطارق  200248995 .320

شركه انجلوتيل  200249606 .321

شركه مطاعم موري سوشي  200249673 .322

ابناء سويدان للمالبس الجاهزه  200250043 .323

سبكترا كوفي  200259288 .324

ساس ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه  200271253 .325

كونسبت للشيكوال والهدايا باتشي  200277847 .326

عبدللا السعيد محمود امام  200290193 .327

كمال للصناعه والتجاره  328.200300776
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محمد احمد حسن داود وشركاه  200312847 .329

ناجي ماهر يوسف وشركاه  200408828 .330

شركه حلي مصر  200464337 .331

تامر محمود ابراهيم الشامي وشركاه 200505416 .332

الجاهزه شركه كونكريت للمالبس  200555308 .333

كوزموبوليتان للتجميل 200615025 .334

حازم احمد شرف الدين وشركاه  200646885 .335

نادر الفونس حليم وشريكه  200712942 .336

ميدلينك لالستثمار والتوكيالت التجاريه 200803352 .337

عمرو واحمد محمود علي وشريكهما 200955926 .338

اشرف لبيب يوسف وشركاه  201006545 .339

شركه كريسمار ترافيل  201035715 .340

المصريه الداره المشروعات السياحيه والرياضيه والترفيهيه  202542564 .341

ايجيبت اكسبريس للبريد السريع 202758389 .342

تامر تاج الدين جوده وشريكيه  202795268 .343

يوسف كريم عبدالسالم يوسف وشركائه 203045599 .344

عبدالغفار طلبه منصور عادل  203436032 .345

شركه المقطم للسيراميك 203455177 .346

محمد عبدالمنعم محمد مهني وشريكه  203526422 .347

الشركه العربيه لالستثمارات  204890659 .348

الشركه العالميه للمشروعات السياحيه 204890667 .349

جراند بالزا للفنادق  204890993 .350

شركه دهب للسياحه  204895782 .351

نوفا بارك القاهره  204899222 .352

شركه مركز البستان التجاري  204902002 .353

الدلتا للسياحه والفنادق  204902223 .354

العالم العربي مصر للطيران للفنادق  204902606 .355

الشركه المصريه االوربيه للسياحه قريه الف ليله وليل  204921007 .356

السيارات شركه تويوتا ايجيبت لصناعه  204931630 .357

شركه المعادي لالستثمارات السياحيه والترفيهيه فاميلي الن  204936292 .358

شركه وينجز سيناء للتنميه السياحيه جاردن باالس  204943574 .359

شركه بالزا للمشروعات السياحيه  204946115 .360

شركه بريميير البحر االحمر لالستثمار السياحي  204947014 .361

الهانوف هوليدايز تورز  204951135 .362

شركه النور للسياحه  204955343 .363

شركه مدينا لالستثمارات 204956145 .364

نايل باالس  204958482 .365

الشركه الرباعيه فورتكس للنسجيات  204974283 .366

شركه سونج اوف ايجيبت للفنادق العائمه 204977746 .367

مدينه دريم الند للمالهي  204978807 .368

الشركه البافاريه لصناعه السيارات  204984076 .369

الشركه المصريه لتصنيع االثاث والموبيليا ومستلزمات  204993342 .370

الشركه المصريه العالميه للسياحه والفنادق 204993520 .371

شركه الضيافه ضيافه  204999812 .372

شركه سيناء لالستثمارات السياحيه  205012124 .373

ايديال ستاندرد انترناشيونال ايجيبت النتاج االدوات الصحي  205026834 .374

احمدصالح فايد وشريكه  375.205028829
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شركه دالي اكسبورت  205029043 .376

الشركه الدوليه للصناعات الزجاجيه د جريش  205053068 .377

هال للخدمات السياحيه  205055893 .378

المصريه لتكنولوجيا الزجاج د جريش  205057233 .379

ميدل ايسترن للصناعات الكيماويه والمنظفات بيوكلينا  205059627 .380

برناسوس للصناعه والتجاره والمكتبات مكتبات برناسوس  205072135 .381

شركه نيو شهد للسياحه  205072739 .382

شركه اماركو للفنادق العائمه  205077994 .383

فود الفر للتجاره والصناعات الغذائيه  205094554 .384

فندق كونراد القاهره  205098878 .385

شركه بيد يانسن 205114008 .386

ريتش هوم كمال عبدالقادر محمد الباجوري وشركاه  205117848 .387

احمد رضوان سماقيه وشريكيه 205121950 .388

محمد نبيل محمد علي سريو وشريكيه 205161952 .389

الشروق للمكتبات  205406629 .390

طلبه محمد كامل محمد   205605540 .391

اتصاالت الدوليه مصر  205674569 .392

شركه بي اي ال ايجيبت  205700950 .393

المصريه للتنميه الزراعيه والريفيه  205802265 .394

المختبر للتحاليل الطبيه  205807054 .395

مدحت ادوار مرقص حبيب وشركاه  206054009 .396

احمد محمد حامد عبدالمجيد مهابه  207444374 .397

الدوليه لالستثمار التجاري والصناعي الصياد تريدنج مصر  207481245 .398

كايرو جاز كلوب  207620172 .399

هاني محمد عبدالفتاح السيد فارس  207630909 .400

يحيي محمد اسماعيل و شركاه  207833133 .401

احمد حازم عبدللا زين العابدين وشركاه 208218904 .402

وشركاهصفاءالدين سيد حسنين حبلص   208397892 .403

فندق انتركونتننتال سيتي ستارز  208407898 .404

امين علي محمد ضبع وشريكه  208446877 .405

ستارز لدور العرض السنيمائي 208535365 .406

شركه تاج الملوك للصناعات الغذائيه  209782285 .407

اس ام جي الشركه الهندسيه للسيارا ت  209830743 .408

لصناعه الحلويات الشرقيه شركه بالك فورست  209833076 .409

خالد محمد محمد محمد وشريكه  210108398 .410

محمد عبدالرحمن محمد اشرم وشركاه 210124288 .411

لونا لصناعه العطور ومستحضرات التجميل  210142294 .412

شركه اوبرا نايل كروز  210236027 .413

تيفاني لالستيراد والتصدير والتجاره  210378972 .414

فيجن ترافل نيو  210380446 .415

شركه اتش ام للتجاره والتوزيع 210432772 .416

شركه نانيدا للصناعات الغذائيه  210719303 .417

بست تشويس ترافيل بي سي تي  210731443 .418

جهاد محمد ابراهيم وهدان 210738987 .419

الشركه المصريه لالطارات  210823712 .420

شركه اكسيل ترافيل  210931213 .421

حسين علي عبدالنبي وشركاه عماد  422.212172476
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عماد السعيد عبدالمطلب وشركاه  212990705 .423

محمد مجدي محمود ابوبكر وشركاه 212995960 .424

سكر والسعدي للمفروشات احمدمحمدرياض سكر وحافظ محمدمحفوظ  425.213001829

بزنس ديفلوبمنت انتر بريز  213156199 .426

شركه اوليفيا للسياحه  213157012 .427

عالءالدين سعيد البير باسيلي 214688186 .428

يوسف ثابت غطاس وشركاه 214690040 .429

محمد كامل احمد محمد كشك وشركاه 214691160 .430

عمار عبدالغفور عمر ناعوره وشركاه 214701107 .431

هوايت ستار تورز اشرف مدني الجابري وايمن ابراهيم الجابري  432.214713865

محمد اسماعيل وشركاهاسماعيل ثروت  214717704 .433

شركه شريف الحلبي وشركاه محل بالونه 214718026 .434

مجدي يوسف رزق للا وشركاه  214733289 .435

عادل صالح متولي علي ناجي وشريكيه 214736555 .436

احمد اسماعيل جوده وشركاه  214737713 .437

مجدي سعد محمد عثمان وشركاه  214744302 .438

للسياحه المحروسه  214745244 .439

عبدالرحيم محمود سليم وشركاه  214870553 .440

اوالد ندهي السيد حسين 214871622 .441

عمرو محمود فاضل بكداش وشركاه 214886050 .442

مني وهيب عريان 214943437 .443

احمد محمد صميده الجابري وشركاه 215146352 .444

اوالد عبدالحميد حسن محمد  215158717 .445

ميشيل جريش وشريكهاميري  215216342 .446

ماربيال للصناعات الغذائيه  215283953 .447

ناجي فيكتور مسدي و شريكته  215477146 .448

تارجت لالستثمارات السياحيه  215532465 .449

شركه المطاعم المصريه العالميه سميرعبدللا ابوالعنين  215585119 .450

موستانج للسياحه  215802063 .451

ميخائيل محالت شالون الكبري ماري نظمي راغب  217113958 .452

شركه محمد عبدالرحمن محمد حسين وشركاه  217126405 .453

زكريا ضوي حامد لبيب وشركاه  217172083 .454

كريم احمد محمد وشركاه  217174752 .455

عاطف عبدالعظيم محمد وشركاه  217174906 .456

هوايت بيرد للسياحه نيفين وشرين عزيز بباوي 217179630 .457

تيوليب مودا هشام محمد فؤاد وشركاه 217186866 .458

احمد اشرف عرفه وشركاه  217210783 .459

عادل عزمي وشركاه  217228615 .460

ورثه محمد عبدالمطلب عبدالقادر كشري التحرير  217253229 .461

اسحق جبره جرجس وشركاه  217258247 .462

هشام محمد صالح عبدالقادر وشركاه 217266878 .463

ورثه محمد محمود مرسي  217274196 .464

اندريه بوهجليان وجمال ابوالمجد وشركاهما 217274684 .465

صفوت ومجدي ايوب متي 217325106 .466

اسامه نجيب عبدالمقصود نافع  217474950 .467

ايهاب محمد عبدالمنعم حسين االزهري وشركاه  217785662 .468

والتوزيع والتوكيالت التجار شركه النيل الدمياطيه للتجاره  469.217842232
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عماد مصطفي يونس احمد وشريكه  217845010 .470

جوزيف كمال ونيس و شريكه  217850936 .471

شركه ريتاج للسياحه  217951503 .472

شركه العوف للسياحه  218007310 .473

ناجي نصيف جاد السيد عبده وشريكته 218135459 .474

اعمار مصر للتنميه  218287208 .475

احمد محمد محمد راشد مكاوي وشركاه 220232997 .476

شركه بشمينه للتجاره والتوكيالت  220363684 .477

اخر ساعه للمطاعم والكافيتريات  220363978 .478

بست باي لنظم المعلومات  220631298 .479

االتحاديه للتجاره والتوكيالت  220683565 .480

شركه مجموعه زلط التجاريه  220683840 .481

شركه مغربي الزراعيه  220685525 .482

احمد نسيم ثابت الخولي وشركاه  222029404 .483

بسنت مجدي متولي وشركاها 222808705 .484

شركه مينز كلوب هشام محمد السيد عبدالوهاب وشركاه  223046957 .485

صالح الدين بدرالدين صالح الدين فكري وشريكته  223058823 .486

قسطندي صابونجيتوفيق صبري توفيق  223067784 .487

عماد محمود رشاد موسي و شريكه  223082090 .488

احمد سيد حسونه حسان  223165093 .489

عبدالقادر حسن رضوان وشريكه  225605805 .490

رمضان فتحي عبدالمقصود  227433920 .491

محمد اسماعيل عويضه محمد  227502884 .492

شركه بالج اند بالي  227603346 .493

سليمان خليل سليمانخليل   227666623 .494

امريكان سويت الداره المشروعات  227693469 .495

شركه نور جروب للمالبس الجاهزه  227955854 .496

هاني ريمون وليم ارمانيوس و شركاه 230134947 .497

ايمن محمد عبدالعزيز وشريكه  230270344 .498

رحاب جالل ابوجبل محمد  230375154 .499

رفعت فهمي عبدالمالك وشريكه   231784139 .500

رضا مسعد عبدالسميع وشركاه  231803842 .501

موريس بشير مكسيموس وشركاه  231819374 .502

محمد رضا عبدالفتاح وشريكه  231843623 .503

عادل مصطفي خليفه خليل  231848153 .504

رؤوف لمعي عازر وشركاه  231851294 .505

حمدي حسن مصطفي كمال  231997817 .506

محمد عوني السويدي وشريكه  232087296 .507

محمود محمد سمير محمود احمد  232194580 .508

صالح محمد مرسي وشركاه  232298483 .509

مجدي شوقي لبيب وشركاه 232319456 .510

محمد طلعت احمد اسماعيل  232341044 .511

دينا طلعت طلعت احمد اسماعيل وشركاه  232389578 .512

مكاري نبيل وفقي مقار  232417105 .513

احمد سيف الدين سعيد حامد  232417660 .514

بغدادي عبدالمعطي محمد و شركاه  232422370 .515

طاهر محمد محمود يحيي رشدان  516.232450382
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شركه انسبريشن 232734070 .517

عبدالعال محمد محمد عبدالعال  234543027 .518

محمد حسين محمد الدهان وشركاه  234744650 .519

عبدالفتاح محمد رياض وشركاههيثم  234851678 .520

عبدالستار محمود محمد موسي واحمدمحمد فرج سيد احمدوشركاهم  521.235066702

اتصاالت مصر اتصاالت  235071579 .522

تري جولي للسياحه والء محمود سمير وشركاها  235114995 .523

مطاعم اسماك وادي النيل  235315656 .524

السيسي وشركاه  237196859 .525

عبدالمنعم محمود محمد رشيد الصباغ 237263254 .526

مصطفي عبدالمنعم عبدالحميد الليثي 237281783 .527

ياسر علي حسن علي  237470055 .528

شركه ايمارتس رويال  237756080 .529

سال لالستثمار 237791412 .530

المحمود للسياحه  239696484 .531

شركه الحرتاني للتجاره  239696530 .532

البرجسي للتجاره والتسويق  239855957 .533

شركه السبع اوتوسيرفيس  240010965 .534

شركه راني للمرطبات  240045726 .535

صيدليات مصر  240135962 .536

سناره لالسماك الطازجه   240178173 .537

الشركه االولي للخدمات الغذائيه مصر  240194373 .538

ايمن ابراهيم فرغلي علي  240288696 .539

للتجاره واالتوزيع جروب المالك  240298772 .540

عجيب زكي ابراهيم وشريكه عاطف زكي ابراهيم 241562430 .541

محمد احمد حسن داود وشركاه  241620112 .542

لطفي عوض مكاري وشركاه  241646294 .543

قصر السيه للمفروشات واالقمشه  241977312 .544

مها محمد سيد عبدالمنعم 242056709 .545

وشركاه اشرف عزيز عبده   242115497 .546

ناديه حلمي قاعود وشركاها  242155510 .547

سمر يحيي محمد عبدالرحيم  242184367 .548

فرديناند فؤاد وهبه وشركاه  242198244 .549

مودرن ديستر يبيوشن  242299989 .550

عمرو حازم عبداللطيف وشركاه  242477860 .551

خالد احمد محمد المنوفي وشركاه  244018723 .552

وشركاه فيفيان ادوار المصري مزاوي  244019738 .553

يحي محمد السيد الدقن وشركاه  244028575 .554

جمال السعيد محمد الطاهر الغمراوي وشركاه  244062064 .555

محمد محمود حسن وشريكه  244068682 .556

محمود رضا السويدي وشركاه  244071217 .557

احمد فؤاد عطيه علي وشركاه  244090866 .558

التابعي وشركاه محمد  244138168 .559

محمود حسين مبارك وشركاه  244139288 .560

شركه بيدكو لالسره واالدوات المنزليه محمد محمد محمد السي  561.244139466

احمد عبدالحميد حسن وشركاه  244151245 .562

اوالد فتح الباب محمد جاد  563.244162298
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محمود عبدالفتاح عيسي وشركاه  244589216 .564

عبدالحليم وشركاه محمد  244590559 .565

احمد جوده احمد المنوفي وشركاه  244665052 .566

حجازي سيد محمد السمادوني وشركاه 244674582 .567

السماء للتجاره  244694982 .568

شريف حويدق وشركاه  244720975 .569

فاروق الرزيقي وشركاه  244756422 .570

ناصف سعيد الششتاوي غنيم 244833060 .571

رجب للتجاره شركه اوالد  244946868 .572

شركه قطونيل وفيجا شوبس  245074295 .573

احمد مصطفي علي عباده و شركاه  246922354 .574

محمد فتحي محمد عثمان 246937602 .575

الشيمي عبدالرحيم محمد الشيمي و شركاه  246955775 .576

مطعم كبابجي االزهر سعيد عبدالوهاب امين وشركاه  247568384 .577

محمد احمد حسين طه  247589470 .578

رافت محمد السيد عمر وشركاه 248941909 .579

شركه محمد زغلول احمد حسانين وشركاه  249058413 .580

امين مندوه امين 249064529 .581

عماد عزيز عبدالمسيح برتال وشركاه 249083523 .582

جمال سيد محمد محمد وشريكه  249655934 .583

وشركاهعبدللا محمد عبدللا عبدالمجيد   249926652 .584

مطعم العمودي امين رضا امين وشريكه عبدللا محمد احمد  249999994 .585

محمد محمود خميس وشركاه  251701255 .586

بريجو لال غذيه  252189612 .587

كريستيان سيداروس سيداروس سليمان 254548806 .588

شركه تريد الين ستورز  254598064 .589

عمرو احمد محمد احمد الصعيدي  254752330 .590

هاني صالح سالمه عبدالصمد و شريكه 254764533 .591

محمد احمد علي وشريكته  254770533 .592

رستل لالستثمار السياحي  254846890 .593

فاملي فارماسيا طارق مختار فريد وشركاه  256865183 .594

خالد محمد محمود فهمي وشركاه  256917574 .595

محمد يسري عبدالستار احمد وشريكته 257044604 .596

احمد انيس علي وصفي وشركاه  257065768 .597

شركه لولو هيبر ماركت للتجاره العامه 257149236 .598

شركه الفا للبصريات  257257225 .599

شركه عيسي للسيارات ومراكز الخدمه  259682624 .600

كايرو اوفر الند للسفر والسياحه  259845396 .601

عصام سعد عصمت عبدالحميد 261264850 .602

عالءالدين محمود يوسف الدالي وشركاه 261423754 .603

شركه هيب  262097273 .604

اليف للخدمات الطبيه  262333163 .605

محمد عمادالدين محمد محمد عباس  264371364 .606

شركه اديداس للمنتجات الرياضيه المحدوده  264562569 .607

العبد لالستثماروالتصنيع وتجاره الحلوي  264613805 .608

عادل عبدالمالك رياض وشركاه  266544622 .609

شركه اديداس لالستيرادوالتصديرالمحدوده  610.266715699
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عطيه سعيد عبدالواحد و شريكه  266907490 .611

التجاريه للمفروشات ومواد الديكور  267151160 .612

العابد ترافيل  267212356 .613

اديب جاد عبده وشركاه  268488819 .614

سمعان وشريكه ناجي وليم   269265090 .615

صبحي السيد عطوه يوسف  269269053 .616

حسن محمد محمود رزق  269272895 .617

مدحت عزت مقروفه وشركاه  269317406 .618

محمد مصطفي رشدي سيد وشركاه  269487786 .619

شركه جيجا تكس  269606459 .620

شركه الكوب  271885076 .621

فالش تورز  272100978 .622

عبدالحميد مصطفي درويش محفوظ  273871706 .623

محمد عبدالحفيظ اسماعيل ابوزيد وشركاه  274121417 .624

محمد احمد ابراهيم حسن عاشور  274210134 .625

محمد احمد شلبي شلبي وشركاه  274215403 .626

ناصر حمدللا راغب ابوالخير 274428458 .627

شركه اسبير ترافيل ايجيبت  274458527 .628

توفيق عوض وشركاه ميالد نعيم  276199375 .629

اسكندر اديب اسكندر وشركاه  276225953 .630

محي الدين جيوشي وشركاه للسيارات  276291174 .631

كويك تونتي فور لالغذيه المميزه  276319486 .632

شركه مطاعم موري ياكي 276329414 .633

كاليفورنيا جروب للماكوالت والمشروبات  276420438 .634

شركه بيما تورز  276475275 .635

شركه فاشن سوليوشنز  276803957 .636

شركه حضر موت  276933893 .637

نصحي امير فهمي وشريكه  278855822 .638

شركه مركز القاهره للتجميل والليزر 278969127 .639

الكترونيكس دوت كوم للتجاره والتوزيع 281418004 .640

محمود ابوالحمد محمود عطيه وشركاه 281528705 .641

اشرف امين سليمان البحيري هيثم احمد  281554668 .642

اوتوماك مصر للسياحه  281651515 .643

644. 
281724253 

 EL-ABD  ELECTRICAL APPLIANCESالعبدلالجهزه الكهربائيه
CO 

عادل عايد جاد شنوده وشركاه  283190388 .645

عاطف ابراهيم حسين اسماعيل 283750650 .646

تاج الدين جوده البطل وشركاه  283969202 .647

محمد عبدالخالق ثروت وشركاه  284014664 .648

هاني محمد كامل وشركاه  284059269 .649

خالد احمد عمران عامر  284252719 .650

هيما بالستيك هيما فوم  286119110 .651

لونج رينج للسياحه  286237709 .652

بدوي سيد محمد علي ابوالندي  286329182 .653

ابراهيم محمود حسين 286417138 .654

فوكس للصناعات الغذائيه  286664267 .655

بي تي سي للتجاره  656.286687836
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سلمي محمد حسن وشركاها 288051939 .657

سميح سالم شكرللا وشركاه  288061624 .658

شركه السالب للتجاره ورث مصطفي السالب  288160827 .659

محمد السيد حسن علي شطا  288227670 .660

وشركاه امير رمسيس نجيب   288229118 .661

عبدللا عوض عبدللا وشريكه  288271998 .662

خالد مصطفي وشركاه  288650050 .663

ميدل ايست كوريير سيرفيس صفوت رامز فهمي وشركاه  288653653 .664

شركه رجب وشركاه للعطاره  288656830 .665

حمدي السيد السيد علي وشركاه  288817052 .666

عماد صبحي علي السيد وشريكه  288830210 .667

هاني عبدالوهاب امين وشركاه  288876334 .668

بيتر عادل عزيز فهمي وشركاه  288924738 .669

االستثماريه لمنتجات االلبان  289041805 .670

احمد عبدالعزيز احمد حافظ انيس و شركاه  289141672 .671

مجموعه بركه للبصريات  289179823 .672

عماد انور داود بطرس و شريكه  290460204 .673

مؤسسه فرج لتجاره االقمشه و المالبس 290483107 .674

خالد محمود محمد عبدالرحيم  290602459 .675

فادي و بيتر سامي لوبس  290891078 .676

هاني رزق اسحق وشريكته المصريه  290907713 .677

اسامه صبحي جرجس ميخائيل 290969662 .678

جمال لويس عبدالمالك 291064167 .679

احمد عبدالرازق ياسر فكري  291248799 .680

مصر للمنشات السياحيه  291258638 .681

ايهاب منير فهمي رزق و شركاه  291291597 .682

ناصر محمد محمد السيد 294040692 .683

القاهره ترافيل سيرفيس  296526460 .684

رامز رفعت فهمي مقار  298342219 .685

الكان للسياحه  298494752 .686

شركه يونيفرسال سيرفيس  298550156 .687

شركه الجيكو مصر المحدوده  298733560 .688

البادي لالستثمار والتجاره والتوكيالت  298945606 .689

بيتزا ماستر 298990326 .690

مجموعه اكسبريس انترناشيونال للصناعه والتجاره جي جي ان  691.300920075

كونكورد السالم الداره الفنادق  301016259 .692

ايجيبت اتش اي اس ترافيل  301102007 .693

حكيم مصر باكو النتاج جميع منتجات البالستيك حكيم بالست  301188475 .694

فندق دوسيت تاني ليك فيو هوتيل  301203199 .695

فانيال هاوس للحلوي  301222479 .696

شركه لولاير ايجيبت ال ال سي  301245037 .697

احمد علي حلمي وشريكه  301305617 .698

عبدللا صالحايهاب عبدالخالق  301439753 .699

وندر للسياحه  303269146 .700

عبدالعزيز اسماعيل يوسف وشريكته  303321997 .701

عاطف احمد الريدي الحسيني ابراهيم 303450398 .702

شركه بي تك لمستلزمات الكمبيوتر 703.303624485
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عصام عبدالفتاح عبدالعليم وشركاه  303688165 .704

زكريا نصحي حنا وشركاه  305177036 .705

سامر صبري عشم للا وناجي صبري عشم للا  305809245 .706

هاني عبدالسيد ميخائيل شنوده وشريكه 305822268 .707

مطعم اسماك رمضان احمد رمضان وشركاه  305871617 .708

ابراهيم ناجي سيد امام  305876066 .709

اوتو ايجيبت للتجاره  306043130 .710

فوربد العالميه لتصنيع المفروشات  306114992 .711

ورثه خالد احمد حسان سرور  306259435 .712

جانج تيانج شين وشركاه  308232968 .713

شركه الدلتا للصناعات النسيجيه  308234944 .714

زكريا نادر عبيد وشريكته  310301637 .715

كاريزما مارت للمراكز التجاريه والتجاره والتسوق  310549140 .716

شركه جميرا لالغذيه  310562554 .717

سوالريس للحلول المبتكره 310624967 .718

ياسر ابراهيم محمد زكي جوده وشريكه 310655684 .719

نيل ستوك لتجاره المالبس  310710626 .720

شركه الجوهره للصناعات الغذائيه  310838630 .721

هايبر وان للتجاره  310846153 .722

فوزي عيد يوسف وشركاه  310991358 .723

الكترونيكس ناشيونال بغدادبي تي سي  311083897 .724

ابوبكر احمد احمد بلح وشركاه  313113696 .725

شركه كراكاس  313120145 .726

امجد جرجس وشركاه  313177430 .727

فندق النيل ريتزكارلتون 313302456 .728

نهضه مصر للتجاره والتوزيع 313363382 .729

محمد عمادالدين عيد خليل  313384770 .730

اوتيليانا ترافيل 313560048 .731

مدرسه االندلس الخاصه للتعليم االساسي بحلقتيه  313583358 .732

مدرسه الروضه الخاصه  313608679 .733

داليدرس للمالبس الجاهزه  315116005 .734

اشرف محمد كامل حامد وشريكته  315162279 .735

شركه سادن ترافيل  315279907 .736

شركه ايزي فيت  315566698 .737

جمال عبدللا محمد مرسي الحمصي  315740299 .738

مروي يوسف سعيد شاليل  315763019 .739

طارق يوسف السيد يوسف وشريكه  315779276 .740

طيبه الدوليه للسياحه  315810238 .741

فيجو ترافيل  315890177 .742

شركه مراحب للسياحه  315904992 .743

السيد عيسي احمد محمد و شركاه  315974052 .744

سعيد عبدالسالم محمد غزاله  315984864 .745

شركه نيل سبا لمستحضرات التجميل  316011525 .746

احمد عبدالرؤوف عبدالحميد دخيل وشركاه  316037818 .747

عادل السعيد عبدالمطلب عبدالقادر وشريكه  316118303 .748

ايه اس اي وورلد اوف ترافيل للسياحه  316119695 .749

وشركاه اوالد سيد حنفي   750.317501496
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هاني عاطف عبدالمعبود وشركاه  318134330 .751

طارق محمد ابراهيم وشركاه 318204509 .752

ياسر حسن محمد مطر  318219646 .753

اوشن فريش فودز ايجيبت  318404907 .754

كي اند اس لالستثمارات والمشروعات  318412233 .755

المتاجر المتحده  318430215 .756

كوست ام سي ترافيل موسي  318434865 .757

شركه بسايد للتجاره  318451824 .758

احمد محمد عبدالعزيز وشركاه  318492563 .759

سيتو للسياحه  318513889 .760

احمد حسن احمد الحداد وشركاه  319811964 .761

احمد عصام راغب العزبي  319828662 .762

رسميه محمد عبدالسالم  319835642 .763

وشركاهمعماد وعمرو عبدالعزيز حسين عمر  319839729 .764

اشيل سهيل ادجار صيقلي وشركاه  320001318 .765

جورج وليم ناصف وشركاه  320004325 .766

مارتين سلفاتوري وهبه صالح  320031322 .767

حمدي عمر لطفي مرسي عطيه كابش وشريكه  320188329 .768

مجدي محمد عفيفي عبدالكريم وشريكته 320250814 .769

وشريكه يونس احمد علي محمد  320304078 .770

مرشدي ابراهيم محمد ابوالمجد وشركاه 320320855 .771

مجدي عبدالوهاب امين محمد وشركاه 320397912 .772

محمد نبيل كمال الدين محمد ابوالعز وشريكه  320432645 .773

عالء حسين محمد المالكي وشركاه  320568105 .774

ناير وايس ميخائيل وشركاه  320681025 .775

ترافل عبدالهادي طه شعبان وشركاه باندورا  320692108 .776

فاليز للسياحه  320730719 .777

جي بي اوتو رينتال ترانسبورت  320738930 .778

نيو سيمفوني للسياحه  320763846 .779

رفاعي عبدالعزيز وشريكه  320789047 .780

امير ايليا رؤوف سدره وشركاه  320804259 .781

والوظيفيه امتنان هيلث شوب لالغذيه الصحيه  320814998 .782

سمارت كير للخدمات الطبيه  320911977 .783

ارابياتا لالغذيه والمشروبات واداره المطاعم  320931145 .784

محمد محمد الشحات محمد فايد و شريكه 323659764 .785

بكسيل للمستحضرات الطبيه والتجميل 323684726 .786

نيو فاستر ترافيل  323769772 .787

شركه ميد فانتكس  323777627 .788

احمد صبحي محمود وشريكه  323794424 .789

روتا تورز للسياحه  323895522 .790

محمد فهمي السيد اماره  323932185 .791

فارايتي لالستثمار واداره وتشغيل المطاعم 323938205 .792

المتحدون للتجاره ومحطات الخدمه  324751095 .793

ماجده السيد عبدالمنعم مصطفي  325335915 .794

المصريه الدوات المائده تابل رويال شركه  325491070 .795

شركه يالال تورز  325667489 .796

شركه رشا وراندا للمالبس الجاهزه  797.325820333
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االقصي للتوكيالت التجاريه  325841934 .798

متجر المامون الحديث  327240636 .799

مصطفي عبدالعاطي شبل سيد احمد  327387092 .800

احمد توفيق قطب حموده  327653078 .801

ثري برازرس لتجاره المنسوجات واالستيراد والتصدير  327973862 .802

اسامه ظريف نصر احمد ابوسمره وشركاهم  328018694 .803

نيو سمارت ترافيل  328072184 .804

جي بي فودز  329528297 .805

هويدا مصطفي ابراهيم حسين  329547542 .806

محمد عبدالسالم حسانين وشركاه  329551183 .807

حسين محمد المالكي عالء  330766252 .808

كمبيوتر شوب للتوزيع 330872443 .809

شركه اوبرا انترناشيونال جروب  330901737 .810

شركه فينتشر جروب  330946404 .811

اف ار جي التجاريه  330986872 .812

ياسر محمد محمد عثمان وشركاه  331205556 .813

محمد عبدالنبي منصور سليمان وشركاه 331262215 .814

اللجين للتجاره واالستثمارات شركه  331370786 .815

ايمن علي سالم حسن  331685736 .816

محمد حميده وشركاه  331772744 .817

داليا محمد فهمي وشريكتها 331814226 .818

صالح وهاني ومحمد وشركاه  332174107 .819

شركه اسواق القاهره للمبيعات  332225704 .820

الكهربائيه سانشي جابان لتجاره االدوات  332343529 .821

يحي علي حسن محمود و شركاه  332878988 .822

شركه مشروعي للتجاره  332885968 .823

سيد ربيع احمد عبدللا وشريكه  332891372 .824

شركه الهدي للتجاره وخدمه السيارات اتش تي بارتس  333076583 .825

عمرو مصطفي حسن بسيوني و شركاه 333095332 .826

ومحمد عبدالعظيم عاشور وياسر محمد محمداحمد طلعت صديق  827.333198913

الشركه المتحده لصناعه المفروشات  333235290 .828

انجل ييست ايجبت  335093337 .829

جزيره الورد ترافيل  335102018 .830

بكينج فود للصناعات الغذائيه بيك كيترينج  335115888 .831

احمد مساعد احمد البربري وشريكيه  335566456 .832

شركه وكاله ابوالخيرللتجاره والتوزيع ابوالخيرديستربيو 335604676 .833

محمد امام علي عبدالستار 335613144 .834

برسوم سعد يوسف تادرس وشركاه  336913826 .835

اشرف فكري عبداللطيف مقار وشركاه 336928289 .836

حسام الدين احمد عبدالحليم القباني وشريكته  336928823 .837

السيد احمد محمد الشمارقه وشركاه  337151636 .838

محمد هشام مصطفي ابراهيم وشركاه 337151717 .839

السيد احمد الشمارقه وشركاه  337156476 .840

مدحت ثابت شاكر عبدالسيد 337193983 .841

وائل بدر الدين محمود عبدللا وشريكته 337216487 .842

طلعت السيد احمد زكري وشركاه  337437394 .843

محمد احمد عبدالغني ابراهيم درويش وشركاه  844.337438404
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حسام حامد عبدالعظيم السيد وشركاه 337642427 .845

تيسير صالح محمود عرفه  337686483 .846

ممدوح عبدالعزيز البدوي محمود  337714770 .847

سعيد الشريف وشركاه  337748969 .848

رؤوف عزمي موسي غبلاير وشريكه 337752478 .849

محمد علي عبدالجواد علي وشريكته  337779082 .850

شركه لبنان مصر للمطاعم  337945942 .851

جا في ام لالستيراد والتصدير الكينج 338064257 .852

عبدالمنعم محمد محمد حماد  339781262 .853

امريكان ماترس ايجيبت  339846704 .854

شركه عصفور النيل  340034815 .855

للتجاره االلكترونيهشركه سوق دوت كوم  340035072 .856

مصطفي محمد سليمان بكير وشركاه 340287152 .857

خالد حسين مرسي محمد وشركاه  340351470 .858

المطاعم الدوليه  340469404 .859

عمر علي برعي محمود و شركائه  342610368 .860

ساندرا ابراهيم يحيي خلوصي  342695916 .861

الرياضيهباور سبورتس اند فيتنس لالجهزه  342779419 .862

ياسر محمد احمد محمد جمعه وشريكه 342817159 .863

ايمان احمد عبدالحميد فتوح  342844563 .864

شركه بيتنا لالثاث والديكور  342910507 .865

شركه اش فوودز  347169457 .866

كامل حسين احمد عبدللا وشريكه  347285678 .867

السياحيه الشركه االوربيه للمطاعم والمشروعات  347325270 .868

سموكري مصر للمطاعم السياحيه  347418414 .869

المراكز االلكترونيه لخدمه السيارات  347445497 .870

شركه نوال للمخبوزات  347447546 .871

دليشوس بيكري للماكوالت والمشروبات  347692389 .872

ايجيليير ترافيل 347698530 .873

وشركاهخالد محسن عبدالسالم حسن الشافعي  347794807 .874

شركه السعودي للتوكيالت التجاريه والعموميه  347814042 .875

ال سي اس للخدمات السياحيه والفندقيه  347880649 .876

محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه 349841675 .877

احمد عبدالعزيز ابراهيم السيد وشريكيه 349880999 .878

لؤلؤه مصر ترافيل  349976066 .879

عبدالغني عبدالعال عبدالغني وشريكه  350043213 .880

شركه باكستون 350044449 .881

النيل الدوليه للثقافه والعلوم عالء محمد كامل  350053340 .882

محلي للتوريدات  350206546 .883

احمد سليمان سليمان و شريكته 352209682 .884

بريميم تكستايلز  352287810 .885

شريكها دينا احمد احمد سليمان و  352342390 .886

موجه ترافيل علي بخاطره عبدالعزيز احمد وشركاه  352417390 .887

لولاير لصناعه مستحضرات التجميل  367171953 .888

بصريات التجاريه  367199319 .889

محمود عزت حسن فؤاد  367282674 .890

الشركه المصريه السويسريه للديكور سدي  891.367297493
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التالوي وشريكتهحسام الدين علي محمود  367342995 .892

ناتكويك لخدمات السيارات  367344645 .893

العابد للتجاره 367418886 .894

شركه دايموند موتورز  367459663 .895

شركه ارت ديكور  369387724 .896

تاير برو ايجبت لالستيرادوالتصديروالتوكيالت التجاريه  369452852 .897

السياحيه والمراكزالتجاريه سكوني فاكوم الداره المشروعات  369651456 .898

مينا ممدوح حبيب حنا  369704924 .899

شركه صيدليات رشدي  369742346 .900

سامح سعيد رمضان احمد  369803299 .901

باجيرا سيرفيسيز للتوريدات الغذائيه  369828747 .902

الشركه المصريه العالميه الداره المطاعم الحديثه 369830849 .903

انترسبورت مصر للتجاره والتوزيع 369898486 .904

سيف الدين محمد شريف الدمرداش  371571758 .905

عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم وشريكه  371616239 .906

عبدالوهاب بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي و شريكه  371723493 .907

محمدناجي وحيد وشريكته  371738733 .908

تات ترافيل  371941458 .909

االستاذ لتجهيزات المحالت التجاريه  372056490 .910

اشرف محمود محمد حسين سعفان وشركاه  372069274 .911

احمد مختار محمود احمد عثمان وشريكته 374034133 .912

محمد عبدالمحسن متولي الحديدي و شريكته  374094098 .913

احمد فؤاد وشركاه  374094276 .914

الدين شادي وشركاها ذي بيكري بي شوب دينا احمد صالح  374104727 .915

شكري احمد مصطفي كمال  374195595 .916

نيوايدج للسياحه  374467420 .917

توفي ترافيل مصطفي حسين ابوالقاسم و مصطفي مصطفي علي  918.374582424

عادل السيد فتح للا محمد وشركاه  374650187 .919

شركه الديواني للتجاره  374666873 .920

للحلويات سيموندس  374674043 .921

شركه حجي اند حجي  374676399 .922

تانيس انترناشيونال ترافيل  374688699 .923

وليد محمود النقراشي عثمان علي 374735808 .924

شركه باستا ويسي لتقديم الوجبات الجاهزه 374764565 .925

رافت احمد رضوان عبدالرحمن  376208058 .926

عبدللا وشريكه محمد دمرداش محي الدين محمد  376336668 .927

شركه اشيا فرنتشر 376448237 .928

شركه رواج للتوزيع  376449934 .929

ايجي بابي الستيراد الحيوانات االليفه ولوازمها  376529229 .930

محمود عصام الدين محمود حسن وشريكيه 376702648 .931

وليد فؤاد عرابي احمد  376764392 .932

الداره المطاعم السياحيه اوياشركه المصريه الليبيه  376776579 .933

سيد عبدالوهاب سيد عبدالوهاب وشريكيه 376787244 .934

شركه نيوبيجينينج كومباني ليمتد  376793643 .935

امام منصور امام و شركاه  376819952 .936

محمود محمد سليمان بندر منتصر وشركاه  376910445 .937

شركه كوزمو الداره المطاعم مينس  938.376932554
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شركه االوائل لمنتجات الزيتون 377088773 .939

عبير احمد عبدالحليم القباني وشركاها 377196347 .940

عطيه مراد صموئيل عميره  378718304 .941

شركه باراديس لالغذيه والمشروبات  378734024 .942

ليديا الياس صادق معوض  378760513 .943

شركه برلين صن سيتي اينشتاين كافيه  378949039 .944

سمير عباس محمد طنطاوي وشركاه 379224038 .945

احمد جمال محمد عبدالعال وشريكه  379276259 .946

شركه المتحده لالداره والتوريدات  379323370 .947

ناديه فتحي احمد وشريكها  379397927 .948

هيلين هوليدايز  379403587 .949

محمد احمد شمس الدين مصطفي وشريكه  379424592 .950

احمد جوده احمد علي وشركاهمحمود  379443406 .951

محمد سعيد عبدالمجيد هالل وشركاه 379481359 .952

كيو ايه للتوكيالت التجاريه  379488043 .953

فريدج النشاءوتشغيل و اداره المطاعم 379520168 .954

العم جروب للمطاعم والمواد الغذائيه بورتادورو  379563193 .955

التعليميه والرياضيه والترفيهيهشركه يقين للمشروعات  379637650 .956

محمد ابراهيم علوي محمود و محمد احمد منصروشريكهم 379669307 .957

الشركه المصريه السعوديه للتجاره والصناعات الغذائيه  381144542 .958

طارق رفقي السعيد مصطفي وشريكه 381206998 .959

شركه الشمس الداره المنشات السياحيه  381229173 .960

احمد نبيل مليك محمد وشريكه  381282635 .961

شركة الوجد جروب للتجارة والتوكيالت  381429660 .962

االميرللتوكيالت التجاريه والصناعات المتطوره  381508374 .963

االمير بدوي علي احمد وشريكه  381519694 .964

بو اند ارك لالستيراد والتصدير والتجاره العامه  381625699 .965

مينا بطرس عياد فارس و شركاه معرض المرمر للمنزل الحديث  966.381726983

مدرسه العزيزيه الخاصه  381729338 .967

شركه ماء الذهب للعطور  381736644 .968

نيفين علي ماهر عبدالحفيظ وشركائها 381812812 .969

عمر عبدالمنعم محمود احمد جبل و شريكه  381948854 .970

المؤمن مؤمن سابقا سلسله مطاعم  382001397 .971

حسام مجدي فهيم رفله وشريكه  382026039 .972

شركه مودرن لتجاره السجاد  382127005 .973

مني السيد عبدالحميد خليل  401408124 .974

احمدمحمدغريب عبدللا وشريكيه 401441148 .975

حسام الدين احمد عبدالحليم القباني وشريكته  401554937 .976

عبدالرازق العمري ساره محمد  401585174 .977

كامل حافظ محمد طلبه وشريكته  401592162 .978

تريدرس للسياحه  401644170 .979

احمد شعبان محمد وشريكه  401656144 .980

نيل فاشون قطاميه للتجميل  403787602 .981

معتز محمد منير منير ابوالفتوح  403796784 .982

نعيمه مصطفي كامل و شريكها 404091512 .983

جورميه براندز للمطاعم 407227180 .984

عالء رشاد عبدالحليم السيد حموده  985.407460438
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شركه الهنا شوب للتجاره واالستيراد 407474854 .986

شركه فوود برينت الداره المطاعم  407476369 .987

عماد رفقي لبيب غبلاير وشريكته 407492127 .988

صدقي لطيف صليب عوض  407509380 .989

بيستي احمد محمد حسن البشبيشي وشركاه مطعم تيستي  407527974 .990

االفيال للمطاعم السياحيه  407550526 .991

ايمن افندي للتجاره والتوزيع 407614087 .992

احمدالعزبي وشركاه  410298433 .993

جمال جاب للا وشركاه  410365718 .994

شركه محمود محمد علم الدين وشركاه للتجاره والتوزيع واالس  995.410464546

ايهاب علي لبيب وشركاه  410495409 .996

محمد كتكوت وشركاه  410689610 .997

وليداحمد السالب و مصطفي احمد السالب وشركائهم  410692468 .998

عمر احمد حسن محمد قنديل وشركاه 410712647 .999

جمال محمد علم الدين وشركاه 1000.410993115

نبيل حسن يوسف ابوخضره وشركاه 1001.411040162

ياسر حفني محمود محمد  1002.411051326

انطونيو ادورد سدراك وشريكته المركز المصري للصوتيات والم  1003.411157337

عبدالفتاح بهجت عبدالفتاح محمد  1004.411170732

محمد احمد االبياري  1005.411255843

امير الفي سعيد وشريكه  1006.411256866

جمال جاب للا و شركاه  1007.411281720

عبدالرحمن سليمان جاد مطاعم جاد  1008.411292617

شركه اسامه مكرم وهبي وشركاه  1009.411321749

محمد انس محمد زهير الصباغ  1010.411367188

شركه مطاعم القزاز  1011.411531395

درك ستورلصناعه وتجاره المصنوعات الجلديه واالستيراد  1012.411704737

القواس وشركاه 1013.411942158

ريكسوس الداره الفنادق والمنتجعات  1014.412075407

حماده فهمي عبدالسالم وشريكه  1015.412647427

سميرمحمدحسن جاب للا وشركاه  1016.412650193

عادل عبده محمد علي العريان وشركاه 1017.412650290

احمد سعيد احمد علي وشركاه  1018.412653249

محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 1019.413070115

شركه الفريده للحلويات  1020.413090035

احمد محمد سيد سيد وشركاه  1021.413139328

تشيليز ايجيبت للتنميه السياحيه  1022.413146898

اصل وسط البلد مطعم اخر ساعه  1023.413329739

شركه بيم ستورز  1024.413344312

بريميوم للتجاره االلكترونيه  1025.413436209

العدوي محفوظ عنتر صالح غازي  1026.413520439

شهاب احمد باسم محمد احمد  1027.413672883

رايه لتوزيع لالغذيه والمشروبات  1028.413683923

شركه جوميا ايجيبت  1029.413731243

شركه بوتشرزبيرجر  1030.413735583

يورو سنرجي للتجاره  1031.413785726

حسن صالح سليمان غنيم وشريكته  1032.413893952
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عبدالمحسن محمد ياقوت وشريكيهعمرو  1033.415736676

خالد ممدوح احمد القواس  1034.415757932

بدر ابراهيم عبدالعزيز فهمي 1035.415945682

ذا اف تي اس ترافيلز 1036.416116566

روماني فريد لويز سوس وشريكه مينا طلعت  1037.416141412

حسام محمد االمام االمام و شريكه  1038.416198422

الفطيم للتسليه والترفيه مصرشركه ماجد  1039.416200869

شام المتحده  1040.416262678

زينب ابراهيم وشركاها  1041.416356737

شركه فيني كافيه  1042.418481172

محمود عمر سكماني وشركاه  1043.418528195

عمر محمد عارف النطفجي وشريكيه  1044.418531242

شركه براذر جروب  1045.418538573

الدين مرسي ابوسيف وشركاه مام تورز محمود صالح  1046.418634238

شركه خيرات الشام  1047.418706883

ياز الداره وتشغيل المطاعم  1048.418786062

محمد احمد وشركاه  1049.420909702

شركه بيراميدز اكسبريس  1050.420929517

محمود الغريب محمود وشركاه  1051.420932542

كامل حافظ محمد طلبه وشريكته  1052.421014180

محمود عزاز احمد حسن  1053.421039647

عالء سعد عبدالرحمن علي 1054.421130512

اسامه محمد مبروك ابوحجازي وشركاه 1055.421164506

شركه اندورا للتجاره واالستيراد والتصدير 1056.428504817

عمرو عبدالحفيظ فراج نصار وشركاه 1057.430260008

المنار للصناعات المعدنيه والهندسيه  1058.431153159

اليكترولكس مصر لالجهزه المنزليه  1059.431184372

كريم محمد عبدالمنعم غنيم وشريكته  1060.431387036

مصطفي محمد احمد علي السيد  1061.431433704

محمد عبدالوهاب جاد وشركاه الجاد للسياحه  1062.432779760

االبيض اوتوموتيف لتجاره السيارات  1063.432950923

التجميل والليزرجمالي الطبي لجراحه  1064.433053186

شركه يوني تريد عبدالمحسن طه وشريكه  1065.433134380

طلعت رافت عبدالصادق ابراهيم محرم  1066.433174315

بهاءالدين محمد خليل بدوي وشركاه  1067.433392169

محمد عزت عبدالرحيم وشركاه  1068.433440503

برفكت فود جروب لالستثمارات السياحيه  1069.435391402

دار ورد جروب للمطاعم العالميه  1070.435395475

ران ويي للمطاعم  1071.435542273

وائل رمضان محمد رجب  1072.435585738

برونتو لتصنيع المنتجات الجلديه  1073.435660896

كيان ايجيبت للتجاره واالستثمار 1074.435732668

محمد محمود حسن محمد وشريكه  1075.435792253

سوليوشن لالغذيه جورميه  1076.435912666

احمد عبدالحليم حسني وشركاه  1077.437152944

محالت االسيوطي للسجاد الشرقي  1078.437154580

ايهاب عباده وشركاه  1079.437154939
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ثروت فارس عبدالسالم وشركاه  1080.437161897

مراد محمد السعيد مراد وشركاه  1081.437172252

خلفاء وائل ياسين سويدان 1082.437204197

باسل مصطفي مصطفي مصطفي السيسي و شركاه  1083.437206483

احمد حسن احمد الحداد  1084.437495434

السيد زكي الهواري وشركاه  1085.437517578

عاطف فهمي سمعان وشركاه  1086.437555038

علي احمد عبدالغني محمد سالم وشريكه 1087.437715299

ليلي احمد اتسوشي وشركاه  1088.437781798

عبدالفتاح مصطفي وشركاه محمد  1089.437963748

سامح محمد احمد الصوالحي وشركاه 1090.437990370

مراد احمد جالل احمد ابوالعنين 1091.437995038

وليد يحي عبدالوهاب وشريكه  1092.438103556

مصطفي امين محمود وشركاه  1093.438158849

احمد حسن احمد الحداد  1094.438214846

شركائها داليا فؤاد سلطان و  1095.438243463

ستيك اوت جريل  1096.440413745

فندق رينسانس 1097.440423783

مورانو للتجاره والصناعه  1098.440481147

مصطفي محمد كامل مصطفي الغنيمي 1099.440547814

شركه ايه تي اوتو لتجاره وصيانه السيارات  1100.445140488

شركه محرز وكريمه لتجاره االثاث  1101.445179546

للمستحضرات البيطريه انيملز  1102.445206829

ارو فوود للتجاره  1103.445508434

تامر عبدالحميد محمد ابراهيم وشريكيه 1104.445588888

شركه ذا اوفس  1105.445619228

ابراهيم خيري سعيد ابراهيم سعيد 1106.445666897

خالد نجا وشركاه  1107.447400819

خالد عبدللا البردقاني 1108.447442058

الزيتونه تمارا مطاعم  1109.447458698

محمود االبتي و شريكته 1110.447474758

اوربا كوتشينا 1111.447488414

امير عبدالحميد السيد علي  1112.447551728

ترانس بيزنس للتجاره والتوزيع 1113.447565044

ميدل ايست تاج لتجاره لعب ومالبس االطفال  1114.447596322

اللولو لالسواق التجاريه الكبري  1115.447599798

باشون فور فاشون للتجاره  1116.447747118

محمد جمال حسن شعبان وشريكه  1117.447747770

محمد مصطفي محمد عبدالمنعم وشريكه 1118.447748963

االلمانيه للتجاره اتش اند واي  1119.447752898

شركه فاب ايجيبت الداره المطاعم وكافيه شوب والفرنشايز  1120.447847384

عبدالمحسن يوسف احمد وشريكيهاحمد  1121.447852612

صالح الدين محمد احمد خفاجي وشركاه 1122.447877739

ايمن سعيد احمد وشريكه  1123.447944940

انفستمينت جيت للتطوير والتجاره  1124.449734315

عمر عباس مرسي الجرواني وشريكه 1125.449806448

عبدالباقي عاصم عبدالباقي محمد  1126.449880788
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للزيوت مصر شل  1127.449925765

في في سي للمطاعم 1128.450189953

شركه كوالتي جروب الداره المطاعم والمنشات السياحيه  1129.450260054

اشرف كرم عبدالمسيح جرجس وشركاه 1130.450277852

الرائده الداره المطاعم  1131.450422089

رايه للمطاعم 1132.450530728

مودرن لوتس ترافيل ام ال تي  1133.452360579

شركه اليانس للتجاره  1134.452654270

محمد مصطفي كمال السالب  1135.452688728

ايه ال جيه اوتو جميل  1136.452777917

فيحاء الخليج للسياحه  1137.452863988

محمد زغلول شحاته محمد  1138.452904870

هاني سامي وشركاه  1139.452906148

طه محمد حامد ندا وشريكه  1140.455139369

الفتح جروب للكيماويات المتخصصه اف جي اس سي شركه  1141.455273677

شركه اي بلس  1142.455317747

الشاهين للمواد الغذائيه فريش فارم  1143.455330360

فورتين بالس وان لتجاره المصنوعات الجلديه  1144.455384150

محمد عاكف مصطفي وشركاه  1145.455396280

ايؤانس جريجوري وشريكته  1146.463078047

شعبان حسين محمد وشركائهاهناء  1147.463102487

سمارت كومباني للتجاره والتوزيع والتوكيالت 1148.463109953

اشرف محمد علي محمود وشريكه  1149.463127919

محمد حسن عبدالسالم سالم وشريكته  1150.463136683

شركه اسبينوزا الداره وتشغيل المطاعم والكافيتريات  1151.463187547

شركه ابيال اند كو  1152.463232666

مامز فيستفال سيتي للمطاعم  1153.463261887

ابراهيم محمد اسماعيل بدر الصياد وشركاه  1154.463349369

ابراهيم رافت عبدالصادق ابراهيم وشركاه  1155.463380096

الهالل والنجمه الذهبيه للصناعه والتجاره مصر  1156.463417046

المذاق االصيل للمطاعم بلدينا 1157.463430190

محمد منير رزق وشريكه احمد  1158.463494903

شركه الفولي جروب  1159.463613163

حسام الدين مصطفي محروس  1160.463699726

شركه مالتي فوود الحميضي  1161.463808738

سامح الشحات محمد وشريكته  1162.463883977

بقاله اليماني اخوان  1163.464048826

هدي حسن محمد ابوالفتوح وشريكتها 1164.464172950

فتحي عبدالغني وشركاه محمد  1165.464605059

شركه التينو الداره المطاعم  1166.464610400

شركه سكاي اكسبريس كو  1167.464735386

عبدالخالق حافظ محمد وشركاه  1168.464891779

دعاء عبدالخالق محمد عشري  1169.464979277

امام علي جابر علي و شركاه  1170.465035493

الدوليه للمفروشات والستائر 1171.465069266

رومانس لتجاره المالبس الجاهزه  1172.465077064

محمد والءالدين عادل عبدالعزيز وشركاه  1173.467029296
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شركه فاشون اوبتكس  1174.467181640

عبير محمد حامد محمد شريف  1175.467252963

متاجركم للتجاره  1176.467336784

عمرو محمد عبدالعليم وشريكيه  1177.467393648

للرياضات والمطاعمشركه نووس  1178.467428883

شركه الهاميس لالزياء  1179.467466270

اليانز ترافيل ايجيبت  1180.471347205

ماهر عبدالفتاح ابراهيم وشركاه  1181.472509977

عبدالصالحين علي حسن عبدللا  1182.472664743

محمد رشدي السيد حسين 1183.472707248

عالء غريب محمد عبدالرسول  1184.472834622

اكسبشن العالميه الداره السوبر ماركت والموالت شركه  1185.472857258

داينامكس للتوزيع 1186.473092387

حسن ابوسريع عبدالحليم حسن  1187.473768917

هايبر المنصوره للتجاره  1188.474208907

ماهر نسيم اديب حنين وشريكته  1189.474234940

مها عبدللا زكي ابوجندي  1190.474327256

للتجاره شركه جاويش  1191.474358909

شركه جي جي كايرو الداره المطاعم 1192.474391663

قطونيل مصر لصناعه المالبس والجوارب  1193.474510816

شركه اي ان سي ايه  1194.474608816

مصرايطاليا لالثاث والديكور االيطالي 1195.474661857

مصطفي عبدالوهاب عفيفي حسن و شريكه  1196.474734064

محمود وشركاهطارق حمدي وهيب  1197.474869504

شركه ديليش المحدوده  1198.474915379

محمود محمد الكحال وشركاه  1199.474939642

بيشوي عياد انور حنا بسالي  1200.476240263

محمود فوزي محمود عبدالرازق وشركاه  1201.476839750

شركه وافل استيشن 1202.476910382

شركه تيدز للمطاعم  1203.476947235

محمود قطب وشركائهاماجده حمزه  1204.477043453

شركه المجموعه الدوليه لمنتجات الورق خطاب  1205.477090753

شركه صان تكس لتجاره الغزل واالستيراد والتصدير  1206.477119816

المصريه االوربيه للسيارات  1207.477199216

ميدوس للتوزيع  1208.477285147

فود براند للصناعات الغذائيه  1209.477292968

عبدالكريم عبدالجبار وشريكه عمار  1210.477356095

ابويوسف السوري لالكالت السوريه  1211.477407714

سامح محمد سعيد احمد احمد وشركاه 1212.479319197

شركه تيم الدوليه للتجاره المحدوده  1213.479319537

اسوالر للطاقه المتجدده  1214.479326592

شركه بدري وحسني رشدي  1215.479350353

بشري وشركاهمينا كمال  1216.479356610

شركه بفرلي هيلز للجلويات المتطوره 1217.479627819

احمد حسن علي عباده و شريكه  1218.479681244

ماهر محمد علي محمد  1219.479708045

شركه بيور باور  1220.479772037

اسم الشركه رقم التسجيل م

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt Twitter@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt 
 

Page ٢٨ of ٤٥

Twitter@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



شركه سيريانا جروب لالستثمار واالغذيه كانسس  1221.479820309

علبيتكس  1222.479820880

السيد عبدالفتاح السيد و شريكتهمجدي  1223.481417419

شركه سمارت هوم لترشيد الطاقه  1224.481708235

احمد صابر عبدالمعطي محمد وشريكه 1225.481770046

حسام هيثم مارديني وشريكه  1226.481867392

محمد رمضان محمد غازي وشركاه  1227.481882928

شركه بلوماكس اللبيني يحي عزام وشريكه  1228.482023767

هشام محسن بهجت وشركاه  1229.482047836

شركه هليوبوليس الف تسعمائه وعشر بابينيرو 1230.482099577

راوي شكري ومحمد فاروق وشركاهم 1231.482128704

شركه ايجي مارت  1232.482157119

المكاوي لالجهزه الكهربائيه  1233.482219718

كريم حسين كامل و شركاه  1234.484026674

عبدللا محمود محمد  1235.484043080

سيزلر ستيك هاوس  1236.484058649

عبدالحليم يوسف عبدالحليم مصطفي 1237.484071866

شركه مودرن موتورز  1238.484184628

محمود رمضان محمود و شريكه  1239.484226142

تاي شوب للتجاره والتوزيع 1240.484352709

محمد محمد رسالن حلمي وشركاه  1241.484653490

عبدالعليم عبدالدايم هاني عيد  1242.485990105

شركه الوفائي لتجاره االدوات الكهربائيه 1243.486598640

شركه عالم المرح للسياحه والترفيه  1244.486623424

ريدي بارتس لقطع غيارالسيارات  1245.486629376

بريميار للصناعات الغذائيه واداره المطاعم 1246.486631907

عمرو محمود فؤاد وشريكه  1247.486710246

شركه الكفوري جروب لتجاره االقمشه فيري سبيشيال  1248.486791564

ريموندس جروب لالستثمار والتنميه والتجاره  1249.486961613

شركه هوم كونسبت لتجاره االثاث  1250.486967646

الشركه العالميه للتنميه والتجاره  1251.487066642

شركه ماكس ماصل اليت  1252.487099656

مخلوف محمد و شركاه جمال محمد  1253.489250750

بلوسكاي للفنادق العائمه والمطاعم 1254.489331017

ايهاب مجدي نجيب وشركاه  1255.489426697

شركه النيل للفنادق  1256.489481132

االسكندريه للمطاعم والماكوالت البحريه  1257.491902298

شريف جمال الدين عبدالعزيز وشريكته 1258.491945442

للمواد الغذائيه فود كريشنز  1259.491952414

عمر احمد علي فؤاد احمد  1260.491976348

شركه فاملي للمطاعم والكافيهات  1261.492066086

مايكل انور امين ميخائيل  1262.493735763

بارتي استيشن للتجاره والتوزيع 1263.493812652

محمد عبدالتواب زكي وشركاه  1264.493862382

شنون للمطاعم  1265.493935169

سعد مكاوي وشركاه عادل  1266.493935398

تقي ناثان حافظ بولس  1267.493974318
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محمد شريف محمد وشركاه  1268.494004738

بير ثمان وثمانون القاهره للمطاعم السياحيه  1269.494337745

شركه اكسيكلوسف للتجاره والتوزيع 1270.494338555

ار اي زد جروب للتجاره  1271.494444630

مايسه سيد حسن ابراهيم 1272.494462876

فيد للمطاعم تيدز 1273.494543647

شركه كومينيتي ريستور انتس  1274.498741168

شركه موكا بيكري  1275.498796035

محمد محروس محمد السعودي اباظه  1276.498804119

شركه جي ان كيه جروب الداره المطاعم 1277.498826015

شركه كورنر ستون مارين 1278.498952169

وشريكتيههاني شاكر اسحق  1279.499157389

شركه سبورتس ريتال جروب  1280.499169778

ابراهيم شكري خليل عيسي وشركاه  1281.499171004

محمد عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن وشريكه  1282.499244257

مجموعه الرزيقي الداره الصيدليات )الرزيقي جروب(  1283.499336534

ثري ام تي لالغذيه والمشروبات والمطاعم 1284.499376358

شركه موري كاترينج 1285.501894799

سيلفيا بشري بخيت و شركاها  1286.504552058

ايفيت بشري فهمي سليمان 1287.504553860

ايمن محمد رشاد محمد السعيد سالم  1288.504559036

شركه الجاردن كافيه  1289.504571672

بينجو العالميه للتجاره والتوريدات  1290.504711695

لالدوات المنزليه شركه ترونيك اي  1291.504898930

يوسف صالح سيد محمد  1292.504963880

اليت بايت للتوريدات  1293.506198065

سانكتم الداره المطاعم 1294.506245195

مودرن هاي ستايل كافيه  1295.506251918

النيل لخدمات وسائل النقل  1296.506371050

شركه اليكترك هاوس  1297.506485943

شركه موبيسترو  1298.506532925

عبدالرحيم جابر عبدالرحيم عبدللا  1299.506537668

شركه خالدشاكر وابنائه لتجاره السيارات  1300.506607895

ثرايف للصناعات االغذائيه  1301.506762653

الشركه العربيه لخدمات المطاعم سيخ مشوي  1302.506795624

بست فودز للمطاعم المولينو  1303.508415527

للتصدير والتجاره والتوزيعشركه البيرين  1304.508475244

طارق طلعت محمد وشريكه  1305.508569265

ماي تاي الداره المطاعم  1306.508591309

اشرف انسي سالمه تكال و شركاه  1307.508597587

احمد عبدالحسيب عبدالحميد سيد احمد 1308.508605377

رايت للصناعات الغذائيه  1309.508666023

شركه صيدليات المجد  1310.508697719

شركه ايتونومكس  1311.508794099

الرحله للمخيمات السياحيه  1312.508931304

فتحي احمد نصر وشركاه  1313.509040993

اشرف صابر محمد الجندي وشريكه  1314.509128149
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حنان حسن بكر حسين خليل  1315.509146198

خالد عبدللا عبدللا محمد  1316.510879772

شريف رشاد محمد  1317.510933246

احمد حسن قنديل وشريكه محمد  1318.511305028

ال ايه جم لالنشطه الرياضيه  1319.511492340

شركه المصريه الحديثه لالثاث هب فرنتشر  1320.511575130

محمود امام ابراهيم محمد عبدالقادر  1321.511596529

انتر مودا جروب للمالبس الجاهزه  1322.511598696

الكهربائيهاستايل مودرن هوم للموبيليا واالجهزه  1323.513939318

شركه نسفي للصناعات الغذائيه  1324.513970630

شركه دانا دا  1325.514017007

بي دبليو ار مصر الداره المطاعم  1326.514027452

رويال مكسيم باالس كمبنسكي  1327.514110899

عبدالمنعم محمود محمد رشيد الصباغ وشركاه  1328.515878162

تي تو للتجاره  1329.515969699

جيمز تو ايجيبت شركه  1330.516066773

كوبر ميلت لالغذيه  1331.516115634

السيد احمد السيد وشركاه  1332.516169599

موري كو للتجاره والصناعه  1333.516180215

احمد ابراهيم عبدالرازق علي الغزالي 1334.516282050

شركه براند فوليو  1335.516366858

عاطف احمد عبدالفتاح السيد وشريكه  1336.516438573

شركه كاتريانو الداره المطاعم  1337.516533657

فوت لوس للتجاره والتوزيع  1338.518314537

ايال فوود ريتيل  1339.518407470

شركه الماكوالت الحديثه 1340.518464164

شركه ميند الداره وتملك وتجهيز المطاعم السياحيه  1341.518500438

وليد عماد عبدالعظيم وشريكته  1342.518645126

بدر عبدالسالم بدر وشريكه  1343.518688542

كولورز اند مور للصباغه والتجهيز  1344.518714438

طارق عواد عبدالجواد محمود علي وشركاه  1345.518834093

عبدللا علي صالح علي  1346.518930580

شركه ارييكا 1347.518934489

شركه جيالتو تريفيلو 1348.518992624

الجاهزه شركه واتس اب للمالبس  1349.521046939

شركه رويال الداره الكافتريات والمطاعم 1350.521070767

مصر لالحذيه كلوب الدو  1351.521199417

تو اس للتجاره  1352.521203546

عصام عبدالفتاح نجم وشركاه  1353.521222907

شركه نسيج باي مارديني 1354.521378346

مصطفي علي احمد محمد وشركاه  1355.521436893

كونسبت ديفلوبمنتبلينك  1356.521441307

المركز التجاري للسيراميك واالدوات الصحيه  1357.521457823

براندز فيجن الداره المشروعات والعالمات التجاريه  1358.523489463

مادونا مراد منير نصيف وشريكتها 1359.523545010

اتش ار سي للمطاعم السياحيه  1360.523608004

وشركائها ميار عبدالوهاب محمد درويش   1361.523763913
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هلث اند ولث للحلول الطبيه  1362.523788118

اشرف عبده وشركاه  1363.523833466

احمد فاروق حسن علي  1364.525884343

اميره السيد ابراهيم عبدالوهاب وشريكها 1365.525884637

قباني لتجاره االثاث والتوريدات العموميه 1366.525961569

الفحمجراند للحلويات غراند كنافه علي  1367.526088206

سراي لصناعه الستائر 1368.526149620

كاتالست لصيانه زجاج السيارات  1369.526256672

اليماني محمد خيري وشريكته 1370.526276398

شركه طابون الداره المطاعم والكافتريات 1371.528184008

شركه ايجيتو كوفي للتجاره  1372.528218905

برنيس انترناشيونال ترافيل  1373.528258079

ايسبرسو بيرفتتو ايجيبت للتجاره واداره الكافيهات  1374.528310666

شركه بن حليم لتجاره المالبس الجاهزه 1375.528531530

المصريه لالقمشه الراقيه  1376.528582909

علي سيد علي عواد وشركاه  1377.528602063

بوليدو لتجاره المواد الغذائيه  1378.528628135

محمد وشركاهتقي هشام محمد فتحي  1379.528749072

احمد جمعه محمد وشركاه  1380.528761552

الشركه السعوديه المصريه للخزائن المبتكره 1381.528764454

سايا مصر نومينيشن ايطاليا  1382.528778587

شركه وان اوك تي  1383.528779192

فود ستوب للمطاعم 1384.530587300

محمد حسن حسين وشريكه  1385.530678810

المشروعات زاكس الداره  1386.530683997

شركه الكوربه الف تسعمائه وعشر المنزل 1387.530708019

تداوي الداره الصيدليات وتجاره وتوزيع االدويه  1388.530755513

شركه مون دنس للمنشات السياحيه  1389.530817624

احمد اسماعيل ابراهيم وشريكه  1390.530856387

زافانيو الداره المشروعات  1391.530874792

الصفوه الداره المدارس الخاصه  1392.530886944

شركه تان تان لمالبس االطفال  1393.530923246

شركه هوابس ايس كريم 1394.530993740

اكواتكس لتجاره االقمشه والمالبس  1395.530995166

فاميلي هوم للصناعه وتجميع االدوات المنزليه  1396.531007820

عمرو حسين محمد كامل وشركاه  1397.533103134

سكودامعادي سنترلتجاره وصيانه السيارات  1398.533226260

ايه اند ام لمالبس الزفاف  1399.533237912

سعد زغلول عبده حسانين وشركاه  1400.533241065

االزياء الفريده للتصنيع والتجاره  1401.533267528

ايمن عبدالحكيم عبدالسالم و شريكه  1402.533292239

الصيداليات الفا الداره  1403.533376947

سمير سيد علي محمد وشريكه عادل  1404.533469430

شركه كليك فور فودز  1405.533479762

سميح سالم جرجس شكرللا و شركاه 1406.533603005

الشرق لتجاره االقمشه ومستلزمات الخياطه  1407.533643619

اورين ليجندز للمطاعم السياحيه  1408.535246005
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للمراكزالطبيه المتخصصه شركه ان شيب  1409.535286864

مهراجا االصلي للماكوالت الهنديه 1410.535292406

شركه كوفي ويل  1411.535431465

مازن محمد طارق ماجد نديم محمد  1412.535559976

شركه كافيه انتي لولو  1413.535560087

جولد نت للتجاره  1414.535899793

شركه دي ار امز للتوكيالت التجاريه  1415.535900619

شريف اشرف وايمن مجدي  1416.535923694

عبدالتواب حسين صالح وشركاه  1417.535999720

االمين للتجاره وصيانه السيارات ومستلزماتها  1418.537704752

خالد حفني حماد نصر  1419.537764100

احمد علي مخلوف وشركاه  1420.537769242

ابراهيم محمد فراج علي وشركاه  1421.537798447

االكاديميه الدوليه لالغذيه  1422.537800735

ايليا ذكي عويضه جرجس وشركاه  1423.537839674

اسامه محمد ابراهيم عبدللا  1424.537899510

احمد عمادالدين صادق السويدي  1425.538065230

شركه بريد فاست  1426.538096330

جادور جروب لتجاره المصنوعات الجلديه  1427.538132264

شركه نيو الكوب  1428.538175842

شركه صيدليات سلطان  1429.538275413

اشرف احمد حسن رزق وشركاه  1430.538329912

مراد نسيم مراد نسيم 1431.538481668

شركه كالودز ايجيبت 1432.538486562

واندر الست للسياحه  1433.538534796

االيطاليه الداره المطاعم  1434.538560932

كيمت ايتس الثور  1435.540185493

براميدز شتا يجنبرجر  1436.540266124

شركه ثرتي نورث  1437.540270687

هاني جميل كامل عبدالمسيح وشريكه  1438.540270822

شركه اكسيسوري شوب  1439.540272140

اوميجا كير للرعايه الطبيه 1440.540272167

اشرف موريس برامل اسحق  1441.540348589

فندق شتايجنبرجر التحرير  1442.540359335

للتجاره والمطاعمشركه ذا فاكتوري  1443.540436607

شريف البدراوي وشركاه  1444.540470902

فتحي محمد ابراهيم محمد عبدالمجيد 1445.540473839

جوهره للمجوهرات  1446.540509248

جالمور لتجاره المصوغات والمجوهرات  1447.540602159

صهيب رجب عالم عيسي فراج  1448.540662062

شركه ريدنجتون للتوزيع 1449.540671010

سمير شعبان ابوالحديد و محمد شعبان ابوالحديد  1450.540685917

شركه سباجي  1451.540742953

شركه ايت كو العالميه الداره المطاعم والكافتيريات  1452.540769746

ماكسيمام ستورز للتجاره  1453.540818658

شركه الهدي للمفروشات  1454.540834475

شركه كيتشن ربابليك  1455.540839507
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افريكانا الداره المطاعم  1456.540857513

هشام ناجي ابراهيم احمد زاهر  1457.540904813

نقش الداره المطاعم مطعم اكله  1458.542216752

كورنر تو الداره المطاعم  1459.542631563

شركه توك للفرنشايز واداره المطاعم 1460.542632055

الباريزان بيوتي  1461.542748797

لحلول النقل المتكامله شركه اشحنلي  1462.542757079

شركه النادي فارمسي  1463.542855526

محمود السيد محمود السيد وشريكته  1464.542897849

شركه ايزاكايا وست الداره المطاعم  1465.542944278

رنده نبيل محمود حسن  1466.542976579

شركه افانت فوود  1467.543049892

شركه كراب هاوس لالغذيه  1468.543074536

شركه جوسي بيوتي صالون  1469.543080919

شركه السراج لالضاءه  1470.543169782

انكل سامز للصناعات الغذائيه 1471.543407675

ياسر عزالدين محمد حسنين الفقي وشركاه  1472.543414965

ندي محمد صالح زكي السيد القطان 1473.544675320

ارت تكس لتجاره االقمشه  1474.545102502

عبدالمسيح حنا جرجس وشريكهجورج  1475.545118468

مطعم اهل الرايه الدمشقي للماكوالت السوريه  1476.545246415

خالد اشرف محمد زكريا الحلو  1477.545248116

يسري رشاد عبدالمعبود وشركاه  1478.545262429

سلطان محمد محمد احمد سعيد  1479.545333016

بيوتي سنترشركه المصريه الخليجيه للعنايه بالرجال  1480.545350220

ممدوح ايوب تاوضروس مقار وشريكه 1481.545441579

الوفره للمنتجات الغذائيه  1482.545557194

شركه تي مينتورز 1483.545699908

عفاف علي عفيفي محمد جبره للا  1484.545806844

شركه الجزيري الداره المطاعم  1485.545925053

السياحيه الداو الداره الفنادق والمنشات  1486.547503903

محمد فاروق وشريكيه  1487.547696906

شركه امارتي للتجاره واالستثمار 1488.547712170

شركه فود كونسبتز ون او ون  1489.547774885

شركه عز المنوفي  1490.547881088

ايي زد فارما 1491.547909969

شركه البحراوي اليف  1492.548052263

رمضان احمد رمضان وشركاه  1493.548083789

طه محمود طه عبدالفتاح 1494.548132186

ياسر جوده محمد محمد وشريكه  1495.548144303

شركه مي ريتيل  1496.548291462

اندرو رمسيس يوسف طانيوس وشريكه 1497.548305218

شركه زهره اكليل الجبل التجاريه  1498.549944710

عمرو محمد حسني وشريكه  1499.552279498

وشريكتهارشا نبيل فؤاد جرجس  1500.552305545

شركه كيدي الند فاشون 1501.552309834

نايتشورز رول  1502.552331333
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محمود احمد محمد محمد فهمي  1503.552520063

جلوبال فود جروب للمنشات السياحيه 1504.552528374

مصطفي محمد سعيد الشويكي  1505.552580244

شركه المبس لتجاره االدوات الكهربائيه  1506.552610917

طاطا الداره المطاعم والكافيهاتشركه  1507.552739820

شركه البنداري ستورز للتوزيع 1508.552740314

بيكي باربر لمستحضرات التجميل  1509.552748137

جو الداره وتشغيل السالسل التجاريه  1510.552832758

شركه الصيدليات الحديثه لتجاره االدويه والمستحضرات وادار  1511.552911208

لالستثمار والتنميه السياحيه موكاي  1512.552914088

يسري فكري نصيف مسعد  1513.552929220

خالد احمد محمود احمد وشريكه  1514.552929840

نجيب احمد محمد سليم وشركاه  1515.552959286

مينيسو اليف ستايل ايجيبت للتجاره  1516.553021249

شركه اس اند واي للمطاعم  1517.553066536

بيجو للمجوهرات  1518.553091697

شركه مجموعه سته اكتوبر لالدوات المنزليه والفندقيه  1519.553175025

بي اس فاشون للتجاره  1520.553180002

شركه اويل فوود للتجاره والتوريدات  1521.554683482

شركه دجيب للتجاره  1522.554810883

عبدللا محمد عزالدين وشريكه  1523.554891964

ومستحضرات التجميل شركه العاليه للعطور  1524.554935015

الشركه االوربيه للمالبس ومستلزماتها  1525.554963779

عمر احمد الطيبي وشركاه  1526.554985187

نهي عبدالسالم عبدالفتاح ابراهيم 1527.555004066

اشرف محمد عبدالحليم ابوغزاله وشريكه  1528.555010376

الصيدليات ايليت فارماسي الداره وتشغيل وتطوير  1529.555080927

توينز فوود شاورمر  1530.555097285

شركه سيربرايزللهدايا واالكسسوارات المنزليه  1531.555121968

العالميه لقطع غيار السيارات  1532.555122158

ابوشامه شوقي ابوشامه محمد عبدللا 1533.555180735

جي ستورز لتجاره التجزئه  1534.555310426

االطارات و البطاريات شركه هوم تايرز لتجاره  1535.555347524

محمود محمد طلعت السيد حسين 1536.555374432

سهير عبدالرحيم محمد وشركائها 1537.555428559

شركه بوتري جروب  1538.555447294

نشات مراد محمد محمود عواد وشركاه 1539.555448150

شركه كودا الداره المطاعم  1540.555449882

المالبس الجاهزه و االدوات الرياضيه مركز الرياضه لتجاره  1541.555458059

ابوبكر طه سعيد عبدالباقي وشريكه  1542.555478165

محمد محمود علي بادي وشركاه  1543.555540138

اسكاروس للتجاره والصناعه  1544.557554608

شركه جذور الدوليه الداره وتشغيل المطاعم  1545.557642159

تنورالشام للماكوالت السوريه  1546.557704820

اروي اشرف محمد جالل الدين محمد كامل زهران  1547.557767806

محمد الشحات محمد كحله وشريكه  1548.557781728

شادي يسري محمد وشريكه  1549.557787807
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محمود عاصم عبدالباقي محمد خليل  1550.557858739

شركه ناسيتا موبيليتي سولوشنس  1551.557861772

شركه توينز الرحاب  1552.557924189

رياض فؤاد ياسين 1553.557986230

امير عماد همام عبدالسميع 1554.558034586

محمد طلبه حسين محمد وشريكه  1555.559340753

شركه فون كير 1556.559852266

انديامو للتجاره و التوزيع 1557.559928920

عمر اشرف عبدللا ابوجندي  1558.560015550

السياحيه والعاديات والسلع شركه المؤسسه العربيه للخدمات  1559.560141769

باسم محمد محمد قطب عيسي  1560.560143249

محمد فتاح علي عمران  1561.560199767

حسين سويلم حسين رفاعي وشريكه  1562.560201796

ترافيل كود للسياحه  1563.560323050

شركه هومز مارت  1564.560436556

تشغيل المطاع شركه المجموعه الدنماركيه العربيه الداره و  1565.560489064

فاين بيوتي سنتر نيل سبا  1566.560530064

المصريه لتجاره البن البرازيلي  1567.561998604

فالي ووتر  1568.562037365

دو اند مور للصناعات الغذائيه دامفي 1569.562080325

كامل حافظ محمد طلبه وشريكته  1570.562086102

بوش اند بول للتجاره  1571.562102582

تريب تورز ميموري  1572.562121196

NUMAمطعم نوما  1573.562154515

شيف واي جروب للمطاعم  1574.562200657

توتال ستورز  1575.562205675

شركه دكان عالء  1576.562209085

علي زين العابدين وشريكه  1577.562269762

فوت برنت للتجاره  1578.562290745

شركه احمد سيد منصور وشريكه هاني جويد  1579.562415149

مارشيملو للتجاره  1580.562465979

اختين تريدنج  1581.562531505

اينوتك اويل 1582.562564918

سليم تكستايلز 1583.562627855

كروب فيلد  1584.562667628

كوفي بيري الداره الكافيهات  1585.562767444

السيد للسجاد  1586.562837612

مملكه الموضه  1587.562853413

بيمز مصر للتجاره واالستثمار 1588.562889140

كافالو القامه واداره وتشغيل المطاعم والكافيتريات  1589.562902198

لوتس فودز اند كافيز ليمتد 1590.564259128

دويتشس هاوس للستائر 1591.565068733

محمد فؤاد لفنون تصفيف الشعر  1592.565085476

عمرو عيد شعبان معتوق  1593.565171208

هيل توب كوتون  1594.565181319

للتجميل كاتس  1595.565209302

تاجر السعاده لتجاره المواد الغذائيه والحلويات  1596.565379593
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الطيب جروب لتصفيف و تجميل الشعر 1597.565407228

السكاي ريم الداره المطاعم السياحه  1598.567171027

قباني للمراتب والمفروشات  1599.567241580

جونزاليتو 1600.567313859

دستن ادما للمطاعم  1601.567344746

قهوه طاوله  1602.567424014

ستار سيرفس للمطاعم  1603.567496368

ام بي ام بارتنرز  1604.567655695

سورينج ايجل تريد المحدوده  1605.567845125

كيان لالغذيه والمشروبات  1606.569808804

نيلوفر الداره المطاعم 1607.569946603

اسالم يحيي محمود عبدالجواد  1608.569998948

ماركت للتجاره والتوزيعترافيك  1609.570016487

بالم سبورتس لالنديه 1610.570131227

اودين الداره المطاعم و الكافيهات  1611.570135052

فتكات  1612.570220297

سي او براند 1613.570237262

اونلي فريش مارت للتجاره  1614.570247667

احمد لطفي وشريكته  1615.570302439

النها فارما 1616.571542700

للمنتجات الجلديه االصيل  1617.571587259

رويال مانتا ترافل للسياحه  1618.572552513

الحلو جروب لالثاث المكتبي 1619.572554117

الدوليه لتجاره المالبس الجاهزه  1620.572629869

شركه دراجون جروب  1621.572633262

شبانه ستورز التجاريه  1622.574565272

نوردك الشرق االوسط  1623.574604839

لالغذيه ثيرتي جروب  1624.574636544

شركه خيوط لتجاره وتوزيع المالبس القطنيه  1625.574705457

شركه كارتس للمجوهرات  1626.574791280

بيلوتشي للمطاعم  1627.574821686

سي سينما لدور العرض  1628.574884440

فتحي احمد نصر وشريكته 1629.574887342

بي ام ثالثمائه وستون للتوريدات العامه 1630.574895485

مينز كلوب كوليكشن للتجاره  1631.577296469

تاجر للتجاره االلكترونيه  1632.577384309

اوريون كافيه  1633.577404849

شاورما الريم الداره المطاعم  1634.579432173

بيبر هب للتوزيع 1635.579461599

افرش بيتك للتجاره والتوزيع 1636.579513912

احمد السيد احمد السمني و شركاه  1637.579586375

رضا رمزي صادق حنا و اوالده  1638.579816664

عماد رمزي صادق حنا واوالده  1639.579817032

سكاي للضيافه  1640.579871703

طارق جمال محمد ابراهيم وشركاه  1641.579872092

ام تي ايه للتجاره  1642.579930548

ذودياك تكستايل 1643.579931366
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لوسيا للمطاعم السياحيه  1644.581772180

جورميت للمطاعم والكافيهات اوري  1645.581786718

ستيلر هاوس  1646.582387612

محمود خليل محمود حنفي  1647.582517796

شركه رايتكس للمفروشات والستائر 1648.584242344

كريم رمسيس حليم بسطا وشركاه  1649.584267509

محمد مصطفي عبدالحميد عبدالنبي 1650.584564732

فيسكو تكس  1651.584591756

مجموعه محسن للمطاعمشركه  1652.584604890

ايه يو اف ايجيبت لصناعه وتوزيع المكسرات  1653.584628846

جولد الداره الصيدليات  1654.584631472

دوت لتجاره اكسسوار الموبايل  1655.584633602

بالك اند وايت ايجبت للتجاره والتوريدات  1656.584644256

يونيتكس ستور  1657.584683057

بامبينو فوود  1658.584754604

االندلس كير  1659.584755945

شركه المحمدي للمطاعم والمشروعات السياحيه  1660.584776454

نيو اكتف للتجاره والتوريدات  1661.584789289

فيجن لمستحضرات التجميل  1662.584789580

انفينيتي كلينيك فارما 1663.584790465

صالح سيد كمال قرني  1664.584826052

والمشروبات هيلثي اند تيستي اعمل بزنس لالغذيه  1665.584850387

محمد علي عبدالستار احمد وشريكه  1666.586242198

جاردن سيتي الفيال  1667.587199334

محمد حسن مصطفي وشركاه  1668.587256885

ريفولي للصناعات الغذائيه  1669.587279583

اكرم مصطفي لطفي وشركاه  1670.587295775

وشريكهابراهيم عبدللا محمود رفاعي   1671.589455087

دبل ديز تشيكانا لالغذيه  1672.589538209

جرين اليف للمواد الغذائيه 1673.589738127

المجموعه التجاريه والصناعيه س اي جي  1674.592020053

وجدي فرج للا رزق للا  1675.592077314

اشرف عزت الحديدي وشركاه  1676.592184900

شركه اباظه اوتو تريدينج  1677.594560055

زغلول عارف درويش وشريكهمحمد  1678.594573793

الربيع للسياحه  1679.594606225

انجليك للمطاعم السياحيه  1680.594607329

كريز للحلويات  1681.594637996

قوزي كو  1682.594727235

ضيافه مصر  1683.594742595

جولدن موود للمطاعم والكافيهات  1684.596826605

بلو سكوير  1685.597039356

وشريكه هشام حسين سيد حسين  1686.599340568

تيستي جريل  1687.599341882

بول دوج للماكوالت والمشروبات  1688.599414944

داكينجز انترناشيونال للتجاره  1689.599453559

توينتي توينتي بيلوتشي لالغذيه والمشروبات  1690.599619864
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ناشيونال دايركشن  1691.601729986

سمير عبدالرحمن ابراهيم السمان وشريكته 1692.601788079

G.Mجي ام ماركت للتجاره والتوزيع   1693.601854012

دي اف اند بي الداره المشروعات  1694.601879759

مصنع الطعام للمطاعم  1695.601894669

جوفياليتي لمستحضرات التجميل  1696.601921143

فايق الداره الصيدليات  1697.601976037

خالد خشاله للصناعه والتجاره  1698.602228085

لتجاره الجمله والتجزئه خير فود  1699.602310016

اسالم صالح احمد عبدالرحيم  1700.606454357

باسم مبارك وشريكه  1701.606749535

تالنتو جروب الداره المطاعم والكافيهات 1702.606977198

احمد حماد عبدالحميد وشركاه  1703.607034505

باكي هوسبيتاليتي للمنشات السياحيه  1704.609001744

الداره وتشغيل المطاعم ستريتري  1705.609002406

كرسبي ميلز اكسبريس لالغذيه والمشروبات  1706.609123394

فليفر سكوتس ايجبت  1707.609148419

حسين علي حافظ خلف وشركاه  1708.609265229

اكتيف ريتيل للتجاره والتوريدات  1709.609410695

غايد الين لتجاره المالبس الجاهزه  1710.610706365

للصناعه و التجارهيونيفست جروب  1711.611276550

تسيو لالقمشه نيللي محمود وشركاها 1712.611382342

ماجده محمد جابر وشركاها  1713.611478099

تروبيكال الداره المنشات السياحيه والفندقيه تروبيتل  1714.611623366

حسين شعبان عطيه علي  1715.611633655

شركة مترو ماركت للتجاره والتوزيع 1716.611682095

باشا تكس لصناعه المفروشات محمدعبدالحكم الشبراوي وشريكيه  1717.611735660

رانيا سمير محمود عبدالمجيد 1718.611802295

شركه القاهره الفاطميه للمطاعم جاد  1719.611906015

نايل سيتي للسياحه والفنادق  1720.611906287

وشركاه البدراوي جروب عمرو عبدالرحيم غنيم البدراوي  1721.613498313

ستودينت ترافل ايجيبت للسياحه  1722.613839153

شركه تي اس سي للتوكيالت التجاريه اكسسوارات وديكور  1723.614306248

صناع السعاده للشيكوالته  1724.615554229

شمس الخير للتجاره  1725.616084099

زيركون للتجاره والتوريدات  1726.616119097

المطاعم السياحيه كاليف الداره وانشاء  1727.616126565

فوسروك كيمتك لكيماويات البناء 1728.616146663

سيليد المحدوده للتجاره  1729.616168853

احمد حاتم عبدالحميد الموجي وشركاه 1730.616265468

البوالقي للسيراميك 1731.616266634

فاميلي ستيتش 1732.616270569

شركه بركات جروب للتوكيالت التجاريه ستالين 1733.616271379

فوركي للمطاعم والكافيهات  1734.616282583

احمد رجب احمد سالم وشركاه  1735.616335938

اورينتال كوكاري للمطاعم طبالي  1736.616375077

بوسطن للتجاره والتوزيع 1737.616440626
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اوركيد للتوريدات واداره المطاعم والكافتريات  1738.616449224

موسي محمد السيد محمد  1739.616539282

نورا سيد جابري الشريف  1740.616683618

اف ايه اي الداره المطاعم  1741.616714564

والي الشام لتوريدات المواد الغذائيه  1742.618570128

البدري جروب للتوزيع  1743.618587764

يو دي ام للتوريدات والمقاوالت العامه 1744.618784632

ماي مارت  1745.618817026

وشركاه عادل عبدالعزيز علي   1746.618877983

محمد سعد عوض للا وشريكه  1747.619005017

مطاعم القزاز  1748.619149949

وائل صبري عبدالرحمن وشريكته 1749.619238879

سبنسر ماركت لتجاره المواد الغذائيه  1750.619254157

محمد الدسوقي يحيي حسن شريف وشركاه  1751.623033348

علياء كمال فهمي شحاته  1752.623298058

الداره المشروعات والمطاعم والكافيهات مانس  1753.623315866

بركات للمكتبات 1754.623392674

تي بريك للمطاعم 1755.623473615

كله يوماتي  1756.623498936

اسواق الصفا لتجاره المواد الغذائيه  1757.623689812

محمد عوض عبدالصبور محمد  1758.623821966

رضا عبدالنبي احمد وشريكها  1759.623947838

ايه ليمتد للمطاعم والكافيتريات سي ام  1760.625351592

الخيمه للماكوالت البدويه والمندي  1761.626120942

جاسترو فود  1762.626138388

اليجانت لصناعه وتجاره المالبس الجاهزه 1763.626149134

محمود عبدالرحمن وشريكه  1764.626173035

زد ايست لالنديه الرياضيه  1765.626515173

للمطاعم شيخ البلدالتكيه جروب  1766.626537584

حاتم محمود امين حسانين 1767.628253400

محمد احمد صبري وشركاه  1768.628583567

ايمن امين امين احمد سويلم  1769.628785089

بي اندي لالزياء  1770.628968582

عيون بيروت بروليه  1771.630506337

وارلد ترانسبورت لنقل البضائع 1772.630604606

رابت مصر  1773.631118527

شجرات الدر لالغذيه وتشغيل المطاعم 1774.631166955

دراجون الكسسوار المحمول  1775.631198016

ايمان السيد برعي علي وشركائها 1776.633450227

كرسبي ميلز جروب  1777.633501794

كندا للماكوالت الجاهزه والمشروبات  1778.633649848

الصافي ريتيل لالستثمار التجاري  1779.633736759

اويما لالثاث  1780.633817767

الوشاح لتجاره الفاكهه  1781.633882437

المافيفا ايجيبت 1782.633901725

جاست ديزاينز للتجاره والتصنيع 1783.636218872

وورلد افيشن سيرفيس واستكو للسياحه  1784.640679668
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شركه الجندي موتورز للسيارات  1785.640681328

وشريكاهالقصبي فوزي محمود محمد  1786.640711715

شركه البيت الحديث للمطابخ 1787.640782205

شركه موبايل شوب للتوكيالت التجاريه 1788.640783007

وائل صالح عبدالمنعم محجوب وشركاه 1789.640806945

سليمان حسين سليمان 1790.640813844

المسعود للتجاره  1791.640891918

عبدالعزيز مختار عبدالعزيز محمد حجازي  1792.640907113

السكاال لالغذيه والمشروبات  1793.643190929

سوليس لالنشاءات والتجاره  1794.643289216

محمود حمدي علي وعبدالرحمن حمدي علي وشركائهم  1795.643300430

االفوكادو ستور  1796.643475214

احمد عبدالغني محمد ابراهيم شاهين وشركاه  1797.645595985

حسن عمرو سعيد كفافي وشريكته  1798.645604682

خالد محمد عبدللا محمد عمر وشركاه 1799.645752398

توا صالون  1800.646077635

عزالدين لمالبس المحجبات  1801.648181502

جولدن كب للمشروبات  1802.648181596

جيهان ناصر احمد عمار  1803.648222977

دوناتو 1804.650824393

احمد السيد مرشدي عثمان وشريكه  1805.652571085

سيستمز لخدمات النقلاي ان دي ايجي  1806.652677843

المصريه لالجهزه االلكترونيه ايجيبتك 1807.652938140

ام تي اي للصناعه  1808.653124317

شركه اي بي ايه ايجيبت ال ال سي  1809.653139160

زيكتا لتاجير المنشات االداريه  1810.653309457

ياسمين ممدوح شحاته محفوظ  1811.653324855

هانكرز ستورز  1812.653397623

شركه انترناشيونال ستورز  1813.655280553

مجدي ممدوح محمد محمد يونس  1814.655321462

شركه لوكسير للحلويات  1815.655517634

مطاعم شارع الحمرا  1816.655739599

شركه رمال لالغذيه والمشروبات  1817.655747389

شركه مطعم لوبيتي بسترو  1818.655754385

افاق لالغذيه والمشروبات  1819.655787658

شركه بيت المعادي الهادي لالجهزه الكهربائيه 1820.658107623

واحه لالجهزه المنزليه  1821.658273396

شركه سويت بايتس  1822.658277774

شركه فور بيوتي الونج لمستحضرات التجميل  1823.662552288

كي جي تك لاللكترونيات 1824.662674227

الكهروميكانيكيه بيراميدز باور ستيل للمقاوالت  1825.662707087

شركه ذا برجر  1826.662867939

كنافه كويت حبيبه للحلويات و المعجنات  1827.662874668

محمد ابراهيم زكي عيسوي  1828.663018072

شركه ذا ليمون تري اند كو هوسبيتاليتي  1829.663118387

ثين جوس هوسبيتاليتي  1830.667180966

سوبريم فيت كير  1831.667199993
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اتوال ماردينيشركه  1832.667793739

اور كيدز لتجاره لعب ومالبس ومستلزمات االطفال  1833.669372617

عال عبدالمعين السيد فرج  1834.669793639

عالء ماهر ثابت اسكندر  1835.670006505

شركه مكتبات السفير  1836.670011894

رضاالعربي احمد عبدالغفور وشركاه 1837.670014516

للمستشفيات الجامعيه المجلس االعلي  1838.670038415

خالد وعمرو الزيني وشركاه  1839.670443867

شركه عرب بزنس ماشين 1840.670445053

شركه كوفي روستر اند بيكري  1841.672407272

شركه جاليري القصر  1842.672431378

شركه موبيالتي دوت كوم للتجاره االلكترونيه 1843.672533367

الرياضيشركه نادي الجيزه الجديده  1844.672828952

شركه جورميه ايجيبشيان ستريت فود الداره المطاعم 1845.672868768

البيت لصناعه المفروشات  1846.672912902

حسن ابراهيم حسن ابراهيم 1847.674315634

احمد عادل عبدالمولي وشريكه  1848.674373480

ورثه طه عالم محمد فاوي  1849.674522133

عبدالمجيد عبدالعال وشركاه بريوني الهرم امير احمد  1850.674548396

احمد عبدللا محمد حجاج وشركاه  1851.674871456

محمد عبداللطيف عبداللطيف وشركاه 1852.674891120

شركه كرم الداره الصيدليات  1853.674918746

محمد سليمان شحات سليمان 1854.676801463

محمد خالد سليم عبدالرحيم احمد الجمل  1855.677082258

ميدكير ايجيبتشركه  1856.677161476

عادل علي السيد حسن  1857.677276567

ايمان احمد احمد فتح الباب  1858.677394306

شركه صيدليات عابدين فارما  1859.677475144

منسترز اوف فود  1860.677642903

عبدالناصر سيد عبدالمسامح احمد وشريكه  1861.679444947

احمد محمد ابراهيم عيد وشريكه  1862.679642609

محمد امجد وهشام وشركاهم 1863.691607559

حمدي سيد عكاشه سيد وشريكه  1864.691693870

محمد عبدالعليم علي وشركاه  1865.692546995

احمد عبدللا احمد ناصر  1866.692657649

احمد حسن محمد قنديل  1867.692685405

محمد ابراهيم حافظ وشركاه  1868.713542845

عشماوي محمد اشرف حنفي محمد  1869.713563567

مورسبورت اكرم عبدالرازق احمد وشريكته  1870.713564512

باسم زاهر وشركاه  1871.713637757

نبيل شاكر وشريكته  1872.713656123

محمود كامل محمود سالم  1873.714538973

النيل لمتاجر التجزئه  1874.719325722

احمد السيد احمد عبدالباقي  1875.719329299

للمقاوالت و الخدمات الهندسيه ادفانسيد  1876.719345197

خليل سليمان خليل سليمان وشريكته 1877.719495342

بافلو واحد الداره وتشغيل المطاعم  1878.720830389
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مروان رمضان احمد رمضان وشركاه 1879.720839629

عالء محمد رضا عبدالمتعال ابراهيم 1880.720858135

عالم المكسرات والحبوب  1881.720872952

مينا ظريف اسعد ابراهيم 1882.720966930

سيتي مارت للتجاره  1883.720968240

ويستن كي للتجاره العامه  1884.720973104

عمرو محمد احمد الدقيش ايوب  1885.721100929

حدوته مصريه الداره المنشات والمطاعم السياحيه  1886.721203248

كي اس بي لتصنيع االغذيه واداره المطاعم 1887.721267203

ماتانا للمنتجات الغذائيه 1888.721276407

مانسكو اوتو موتيف  1889.721293654

ولنس ايسنشيلز بيوتي سنتر 1890.721304559

زوكا الداره المطاعم 1891.721334652

يونايتد جروب للمطاعم والمنشات السياحيه  1892.721413609

هارمونت ايجيبت للتجاره والتوكيالت التجاريه  1893.721468357

جورج وجيه سالم جرجس و شريكه  1894.721544509

تري الونج  1895.721597076

رؤوف صبحي فؤاد  1896.721716709

ابوسيد الداره المطاعم  1897.721728316

كور اليف الرياضيه  1898.721731678

عبده عيد الدمرداش متولي حسن  1899.723371849

هشام محمد محمود عبدالرحمن وشركاه 1900.723394253

سيدني تورز  1901.723683980

ابوسمره للسياحه  1902.723684626

عبدالرحمن محمد حسن عبدالهادي وشركاه  1903.723695628

ايجي فاست كاج  1904.723714320

كوادرو للمطاعم  1905.723719675

بوم للمالبس  1906.723756864

بلد الغريب الداره المطاعم  1907.723836256

ايمان عمرو سعيد كفافي و شريكتها 1908.723884943

الفا انترناشيونال فارما للصناعات الدوائيه والصيدليات  1909.723933014

السياستا للنوادي الصحيه  1910.723951934

استرو فور فود اند بيفيريج سيرفسيز 1911.724015019

سيد محمد سيد ابراهيم الجوهري وشريكه  1912.724046879

نيكاي مصر  1913.724100814

بي كي للمطاعم  1914.724179305

شركه كويك شوت  1915.724182047

سولو سوفت للورق الصحي  1916.724196757

هارت اتاك للمطاعم 1917.724234519

بريمور مصر للتجاره والتوزيع 1918.724287280

العالميه لتجاره الجمله و التجزئه لالجهزه الكهربائيه  1919.725622334

فاينانشال تكنولوجيز  1920.725632186

الطبي لجراحه التجميل والليزرديفا ايليت  1921.725632879

الكانزي للمطاعم  1922.725638559

ايت كو ليمتد الداره المطاعم والكافتريات 1923.725667214

فالمنكو للمالبس  1924.725669799

زاكس الستغالل الفرنشايز 1925.725693185
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كود لتجاره مالبس المحجبات  1926.725697083

المحجبات انرجي لتجاره مالبس  1927.725757272

بي اف اند بي الداره المطاعم 1928.725799668

ايجي وتش للتجاره والتسويق  1929.726002445

مطعم تفاحه  1930.726089273

شركه كابري ماركت  1931.726094293

ابانوب شكري زقزوق وشريكه  1932.726115622

شركه بي اس اتش لالجهزه المنزليه  1933.726195499

جروسر ذا جروسر للتوزيع ذا   1934.726202118

ليدو ايطالي للمطاعم والكافيهات  1935.726342092

اريجاتو للمطاعم  1936.726387673

شركه برنس للدهانات  1937.726388955

محمد عادل اسماعيل محمد  1938.726436372

شركه مجموعه ايه ام ايه العالميه  1939.726451134

توا هير اند بيوتي 1940.726457329

ياسر محمد محمود محمود  1941.726595918

منصور ام جي اوتوموتيف  1942.726799858

تالنتو  1943.728140330

ارتيزانا للتجاره والمفروشات  1944.728207079

محمود سعدالدين ابواليزيد احمد  1945.728332787

فود كود للمطاعم  1946.728383322

الهدف للتوكيالت التجاريه  1947.728437244

شركه لليكسادرو  1948.728480972

الصيرفي فارما صيدليات  1949.728511878

شركه بي دابليو ستيشان  1950.728524619

بسمه حسين وشركائها 1951.728583836

شركه فنار فودز  1952.728605449

شركه ايه او للبصريات  1953.728629534

عبير االوركيد 1954.728634430

محمد طارئ محمد ناظك وشركاه  1955.728660482

شركه فزالي  1956.728701995

لتجاره مستحضرات التجميلشركه ديفول  1957.728737310

جمال ابراهيم محمد ابوالمجد واوالده 1958.728746107

التونا هيلث لالدويه والمكمالت الغذائيه 1959.728758458

احمد السيد عبدالفتاح حسن المحالوي وشريكته  1960.728767368

مها سيد عبدالعال سيد شاهين 1961.728797704

االقمشه و التصديرشركه الرضوان لتجاره  1962.728812428

ميالنو لتصنيع االحذيه الرياضيه  1963.728884712

جووج للبصريات  1964.728917602

مرشدي ابراهيم محمد ابوالمجد وشركاه 1965.728938014

شركه صيدليات السداوي  1966.729052133

محمد رمضان ابراهيم عبدالوهاب وشريكه  1967.729066207

عفيفي وشركاهرامي انور عبدالفتاح  1968.729105393

شركه بي ام ايه الداره المطاعم  1969.729155374

شركه اتوم الفرعونيه للمنسوجات و المالبس الجاهزه  1970.729268675

النيل للبصريات  1971.730634663

E.C.Cالمصريه لمستحضرات التجميل 1972.730691756
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شريف عبدالفتاح الحسيني ابراهيم وشركاه  1973.730754286

لويس عبدالمالك وشركاه جمال  1974.730773426

القاهره الداره الصيدليات  1975.730773728

برايم هوسبيتالتي الداره و تشغيل المطاعم الثابته و العا  1976.730852954

شركه في ال رستورانتس 1977.730871134

الحلبي لتجاره المالبس  1978.730965384

السياحيه شركه هوريكا لالستثمار و اداره المنشات  1979.730978419

احمد محمود شندي علي عطا وشركاه 1980.731029100

عصام محمد ابراهيم محمد الحاتي وشريكه  1981.731033736

شركه بوري لمعارض التجزئه  1982.731224213

محمد محمد ابراهيم سالم ابوزيد وشركاه 1983.731262956

فاروق فتحي ثابت عبدالحميد وشريكته 1984.731348192

سالم احمد محمد سالم محمد  1985.731481194

شركه ال ار جي التجاريه  1986.731504844

شركه مكسب للتجاره االلكترونيه  1987.731559665

بيلدزار للتوكيالت التجاريه  1988.731566106

محمد بسيوني محمد النجار وشريكته  1989.731627857

سامح مصطفي سليمان جاد وشريكه  1990.731691016

كالود اي تي  1991.731701879

سي دبليو تي انترناشيونال  1992.732958237

احمد زكريا عبدللا ابراهيم وشركاه  1993.735456054

فندق ماريوت مينا هاوس  1994.735475547

يونايتد فاشون دريس كود لتصنيع المالبس الجاهزه  1995.735496919

شركه نان بي وان  1996.735503508

شركه بريميوم للتطوير السياحي  1997.735523819

نادي المركز اليوناني بالقاهره  1998.735598479

عبدللا الكحال وشركاه للسجاد  1999.735651108

الشركه االهليه لالحهزه المنزليه  2000.735909008
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