
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

 بيانات الوكيل الجديد اسم المالك  تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   ئةالف رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

7701100 

 

آاليد دوميك سبريتس آند واين ليمتد  شركة   69/70/0696 70/07/0697 33

ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

 أ /سمر اللباد

   06900القرية الذكية  097ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

7700901 

 

د باهى كوربوريشن ميتسوبيشى فوسوتراك ان 07/07/0696 71/70/0696 06

 ش.م

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7799706 

 

 ناهد وديع رزق سوميتو كيميكال كمبانى ليمتد 76/70/0613 70/79/0610 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7799703 

 

سوميتيتو مو كيميكال ليمتد شركة يابانية  03/71/0611 70/79/0611 9

 محدوة المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7799033 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  ليفى ستراوس اند كو شركة متحدة 00/76/0617 70/70/0606 69

م نصر  -الحى الثامن  0960ص.ب.  

 القاهرة -
 

7790690 

 

تى جيه سميث اند نيفيو، ليمتد. شركه  07/79/0619 70/76/0610 9

 بريطانيه محدوده المسؤليه

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7703013 

 

 سلوى ميخائيل رزق ديفيرسى انك 03/70/0660 70/79/0667 9

 - 00900كود رقم  - 0000ص ب 

 القاهرة 
 

7703697 

 

 أ /سمر اللباد سوبارو كوربوريشن  70/70/0660 70/71/0667 06

   06900القرية الذكية  097ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

7700301 

 

امبريسا كوباناديل توباكاو_ وتتجر باسم كوبانا  60/00/0666 70/79/0660 30

 ةباكو/ شركة مساهم

 شادى فاروق مبارك

 القاهرة  -حدائق القبه  16ص ب  
 

7700610 

 

اوتسوكا فارما ستيكال فاكنوري انك شركة  70/06/0666 70/79/0660 9

 متحدة

 ماجدة هارون

 القاهرة  0907ص ب 
 

7713339 

 

مايو فاونديشن فور ميديكال ايديوكيشن اندر  71/76/0661 70/06/0663 09

 بيرسن

 قناهد وديع رز

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7769960 

 

االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل  كادبورى يو كية ليمتد 00/06/0666 70/79/0666 37

 البراءات

 القاهرة  0069ص ب 
 

7070606 

 

 ملكية الفكريةسماس لل شركة مساهمه كوريه -هيونداى كوربوريشن  37/07/6770 70/76/6770 6

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  90نصر ص ب 

 00100القاهرة 
 

7079107 

 

ماريوت وورلد وايد كوربوريشن شركة  79/79/6776 70/76/6770 39

 متحدة مؤلفة وفقا لقوانين والية الميريالند

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7079100 

 

شركة متحدة  -ماريوتوورلد وايد كوربوريشن  79/79/6776 70/76/6770 06

 مؤلفة وفقا لقوانين الميرالند

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7079669 

 

بى شركة  -ذى بولر لورينى كومبانى ال  60/73/6773 70/70/6776 3

 توصية

 ناهد وديع رزق

ة جاردن سيتى ش عائشة التيموري 07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7009006 

 

 ناهد وديع رزق جالسكو سميث كالين بيولوجيكالز أس أيه 66/79/6776 70/71/6770 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7006013 

 

تاجر هوندا جيكن كوجيو كابوشيكي كايشا )وت 63/06/6770 70/79/6770 06

شركة  -أيضا باسم هوندا موتوركو ليمتد ( 

 مساهمة يابانية (

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7067691 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة -فايزربرودكتس انك  00/79/6776 70/00/6770 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066ب القاهرة ص 
 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة -فايزر برودكتس انك  01/70/6770 70/76/6770 9 7067696



ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07 

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7067607 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة -فايزر برودكتس انك  66/70/6776 70/70/6770 9

ية جاردن سيتى ش عائشة التيمور 07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7067931 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات ا لطبية 03/79/6776 70/07/6770 9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7060906 

 

 عمرو مفيد كمال الديب وكتير أند جامبل كومبنىذى بر 06/73/6776 70/07/6770 3

القاهرة .جمهورية  0609ص.ب.

 مصر العربية 
 

7060091 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه 00/70/6776 70/07/6770 9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7060096 

 

شركة ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  01/79/6776 70/06/6771 9

 ش م م

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7060090 

 

نير رياض ارمانيوس ) الممثل رياض م ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه 69/70/6770 70/76/6770 9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7060096 

 

 -ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه  03/79/6776 70/07/6770 9

 شركة مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -ين قسم عابد -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7060093 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه 09/71/6770 70/07/6770 9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7060090 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  ت الطبيهايفا فارما لالدويه والمستلزما 00/70/6776 70/07/6770 9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7066360 

 

شركة متحدة امريكية مؤلفة طبقا -ببسيكوآنك 00/70/6770 70/79/6770 66

 لقوانين والية نورث كارولينا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066لقاهرة ص ب ا
 

7066070 

 

 ناهد وديع رزق ايساي أر أند دي مانجمنت كو ، ليمتد 60/76/6776 70/71/6770 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7066033 

 

 ناهد وديع رزق ببسيكو انك 00/71/6770 70/79/6770 66

سيتى  ش عائشة التيمورية جاردن 07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7066030 

 

 ناهد وديع رزق ببسيكو انك 70/70/6776 70/06/6770 37

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7066939 

 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -جالوب ، انك  60/73/6773 70/73/6776 39

 وفقا لقوانين والية ديالوير

 مرو مفيد كمال الديبع

القاهرة .جمهورية  0609ص.ب.

 مصر العربية 
 

7060000 

 

شركة الفراشة للصناعات الغذائية ش.م.م نظم  71/76/6773 70/07/6776 37

 االستثمار الداخلى

 ناهد حلمى على

امام قاعة  -عمارات الضباط  16 

 مدينة نصر  -المؤتمرات 
 

7060016 

 

 ناهد حلمى على شركة الفراشة للصناعات الغذائية ش م م 66/73/6773 70/00/6776 37

امام قاعة  -عمارات الضباط  16 

 مدينة نصر  -المؤتمرات 
 

7060066 

 

 ناهد حلمى على شركه الفراشه للصناعات الغذائيه / ش.م.م 70/76/6773 70/76/6776 37

امام قاعة  -عمارات الضباط  16 

 مدينة نصر  -المؤتمرات 
 



7060060 

 

 ناهد حلمى على شركة الفراشة للصناعات الغذائية ش م م 70/76/6773 70/76/6776 37

عمارات الضباط امام قاعة  16 

 مدينة نصر  -المؤتمرات 
 

7060170 

 

 ناهد حلمى على شركة الفراشة للصناعات الغذائية ش م م 71/76/6773 70/07/6770 37

امام قاعة  -عمارات الضباط  16 

 مدينة نصر  -مرات المؤت
 

7060109 

 

شركة الفراشة للصناعات الغذائية ش م م  71/76/6773 70/07/6776 37

 االستثمار الداخلى

 ناهد حلمى على

امام قاعة  -عمارات الضباط  16 

 مدينة نصر  -المؤتمرات 
 

7060106 

 

شركة الفراشة للصناعات الغذائية ش م م  71/76/6773 70/07/6776 37

 ثمار الداخلىاالست

 ناهد حلمى على

امام قاعة  -عمارات الضباط  16 

 مدينة نصر  -المؤتمرات 
 

7061060 

 

شركة متحدة امريكية مؤلفة طبقا  -ببسيكوانك  01/79/6773 70/76/6773 66

 لقوانين والية نورث كارولينا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 يدمحمد فر 066القاهرة ص ب 
 

7061069 

 

شركة متحدة امريكية مؤلفة  -ببسيكوانك  01/79/6773 70/76/6773 37

 وقائمة طبقا لقوانين والية نورث كارولينا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7090361 

 

 حازم منير وهبة نوفارتس أ ج  70/07/6779 9

 القاهرة  00991ة الجزير 000ص ب 
 

7090077 

 

 حازم منير وهبة نوفارتيس أ ج شركة مساهمة سويسرية  70/07/6779 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7096939 

 

شركة محدودة  -تى ان ايه استراليا بتى ليمتد  76/06/6770 70/70/6779 0

 المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

 رزقناهد وديع 

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7006600 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية   9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7006609 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  والمستلزمات الطبيةشركة ايفا فارما لالدوية    9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7006600 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية   9

 القانونى للشركة (

ن عابدي -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7006601 

 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل  شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية   9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7006617 

 

ل رياض منير رياض ارمانيوس ) الممث شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية   9

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7006610 

 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية  76/71/6779 70/06/6779 9

 شركة مساهمة مصرية -ش م م 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003337 

 

ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية شركة  79/73/6770 70/70/6779 9

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003330 

 

ازمات الطبية شركة ايفا فارما لالدوية والمست 79/73/6770 70/70/6779 9

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003336 

 

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة  79/73/6770 70/70/6779 9

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 ونى للشركة (القان

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6



 القاهرة -
 

7003333 

 

ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية شركة  76/07/6779 70/70/6779 9

لسنة  1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

0660 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  - قسم عابدين -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003330 

 

ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية شركة  79/73/6770 70/70/6779 9

 مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003330 

 

 ---دوية والمستازمات الطبية ايفا فارما لال 79/73/6770 70/70/6779 9

 1شركة مساهمة مصرية طبقاا الحكام القانون 

م بشان ضمانات وحوافز  0660لسنة 

 م 0666لسنة  69االستثمار والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003331 

 

ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية شركة  79/73/6770 70/70/6779 9

لسنة  1مساهمة مصريةطبقاا الحكام القانون 

م بشان ضمانات وحوافز االستثمار  0660

 م 0666لسنة  69والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003336 

 

ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية شركة  70/07/6779 70/70/6779 9

لسنة  1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

م بشأن ضمانات وحوافز االستثمار 0660

 م0666لسنة  69والقانون 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003306 

 

 -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  79/73/6770 70/70/6779 9

 1شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

 م 0660لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003300 

 

 -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  79/73/6770 70/70/6779 9

 1شركةمساهمة مصرية طبقاالحكام القانون 

 م0660لسنة 

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003309 

 

شركة  -ازمات الطبيةايفا فارما لالدوية والمست 79/73/6770 70/70/6779 9

لسنة  1مساهمة مصرية طبقاالحكام القانون 

 م 0660

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003309 

 

ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية شركة  79/73/6770 70/70/6779 9

 مساهمة مصرية

منير رياض ارمانيوس ) الممثل  رياض

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003300 

 

ايفا فارما لالدوية والمستازمات الطبية شركة  79/73/6770 70/70/6779 9

لسنة  1مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون 

م بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  0660

 م0666لسنة  69قم والقانون ر

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7003967 

 

 حازم منير وهبة نوفارتيس أ ج شركة مساهمة سويسرية 00/70/6770 70/76/6779 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7003960 

 

 حازم منير وهبة نوفارتيس أ ج شركة مساهمة سويسرية 66/79/6770 70/79/6779 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7003966 

 

 حازم منير وهبة نوفارتيس ا ج شركة مساهمة سويسرية 71/73/6770 70/70/6779 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7003963 

 

 حازم منير وهبة ساهمة سويسريةنوفارتيس أ ج شركة م 71/73/6770 70/70/6779 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7069900 

 

اوتى كو. ؛ شركة مساهمة امريكية وفقا لوالية  70/07/6771 70/70/6771 0

 اوهايو

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 0609ص . ب 
 

7670990 

 

شركة  --ماريوت ورلد وايد كوربوريشن . 06/71/6707 70/00/6771 3

متحدة من ماريالند تاسست وقائمة طبقا 

 لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 

 

7600061 

 

شركه  -ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  79/76/6703 70/76/6707 39

متحده من ماريالند تأسست وقائمة طبقا 

المريكية والية لقوانين الواليات المتحدة ا

 ماريالند

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 

 

7600066 

 

شركه  -ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  30/71/6707 70/76/6776 39

متحدة من ماريالند تأسست وقائمة طبقا 

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991زيرة الج 000ص ب  



والية  -لقوانين الواليات المتحدة االمريكية 

 ماريالند
 

7600719 

 

شارم كابوشيكى كابش وتعمل ايضا  -يونى  60/70/6700 70/73/6707 9

شركة  -شارم كوربوريشين  -باسم يونى 

 مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7600719 

 

يونى شارم كابوشيكى كايش وتعمل ايضا باسم  60/70/6700 70/73/6707 09

شارم كوربوريشن وهى شركة  -يونى 

 مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7609190 

 

شركة  -ند كو كى جى ايه ايه هينكل ايه جى ا 76/06/6776 70/76/6776 3

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين المانيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7600671 

 

شركة  -ال ال سى  -كلينيك البور اتوريز  70/76/6707 70/76/6776 3

ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين 

 يروالية ديالو

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7601610 

 

شركة يابانية  -ايشيهارا سانجيو كايشا ، ليمتد  76/76/6707 70/00/6776 9

 محدوده

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7667391 

 

يوال ، ال ال سى شركة ذات مسئولية محدودة  79/76/6706 70/76/6700 0

 تالفت وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7663960 

 

بروكتير أند جامبل بيزنيس سيرفيسز كندا  70/70/6707 70/70/6707 60

غير محدودة المسئولية مؤلفة شركة  -كومبنى 

 وقائمة وفقا لقوانين كندا

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 0609ص . ب 

 

7663090 

 

ماريوت وورلد وا يد كوربوريشن )شركة  06/79/6707 70/70/6707 03

 متحدة( مؤلفة طبقا لقوانين والية ميرالند

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660016 

 

شركة محدودة  -برازر اند ستريز ليمتد  09/73/6709 70/70/6707 6

 المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7660390 

 

شركة محدودة  -أمريكان إنترناشيونال ليمتد  76/76/6709 70/70/6700 6

لقوانين المملكة  المسئولية تأسست وقائمة طبقا

 المتحدة

 جمال الدين لطفى عبد اللطيف

حى االشجار )مقابل دريم( عمارة 

 9طريق الواحات    07شقة  096

 اكتوبر  الجيزة جمهورية مصر العربية
 

7660963 

 

شركة  --.ذى بروكتير اند جامبل كومبنى  03/70/6700 70/00/6707 3

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقانون والية 

 اوهايو

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 0609ص . ب 

 

7660960 

 

شركة  --.ذى بروكتير اند جامبل كومبنى  03/70/6700 70/00/6707 3

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 اوهايو

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 0609ص . ب 

 

7660117 

 

التصاالت انترناشيونال ش.م.ل _ اوف مدى ل 07/70/6700 70/00/6707 31

 شركة مساهمة لبنانية -شور 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7669076 

 

شركة مساهمة  - -ريتيل روياليتى كومبانى  61/71/6706 70/70/6706 01

 أمريكية تألفت فى نيفادا

 ناهد وديع رزق

التيمورية جاردن سيتى  ش عائشة 07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7669000 

 

) وتتاجر  -تويوتا جيدوشا كابتشيكى كايشا  66/07/6700 70/70/6707 06

 --ايضا باسم تويوتا موتور كوربوريشن 

 شركة مساهمة يابانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7669601 

 

تويوتا جيدوشا كابتشيكى كايشا ) وتتاجر ايضا  01/73/6706 70/70/6700 06

شركة  -باسم تويوتا موتور كوربوريشن ( 

 مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7669799 

 

0 - 

06 

شركة مساهمة  -ليكس كوربوريشن  --هاى  66/73/6700 70/07/6707

 يابانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7669069 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -انك  -بكمان كولتر  70/73/6706 70/06/6707 0

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 سمر اللباد 

 06900القرية الذكية  097ص ب  

 القاهرة 
 

7669060 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -انك  -بكمان كولتر  00/07/6707 70/79/6707 9

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 سمر اللباد 

 06900القرية الذكية  097ص ب  

 القاهرة 
 



7669061 

 

مؤلفة شركة مساهمة  -انك  -بكمان كولتر  73/71/6707 70/76/6707 6

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 سمر اللباد 

 06900القرية الذكية  097ص ب  

 القاهرة 
 

7669066 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -انك  -بكمان كولتر  69/76/6700 70/00/6707 07

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 سمر اللباد 

 06900القرية الذكية  097ص ب  

 القاهرة 
 

7669696 

 

بارشيلو كوربوريشن ايمبريساريال إس . ايه  63/79/6700 70/00/6709 03

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا للقوانين 

 األسبانية

 سمر اللباد

 القاهرة06000امبابه  69ص.ب.

 

7669197 

 

شركة متحدة تاسست وقائمة  -بيبسيكوانك  09/76/6700 70/76/6703 36

الواليات  --ارولينا طبقا لقوانين والية نورث ك

 المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7669190 

 

شركة متحدة تاسست وقائمة  -بيبسيكوانك  63/76/6700 70/79/6707 36

الواليات  -طبقا لقوانين والية نورث كارولينا 

 المتحدة األمريكية

 رزقناهد وديع 

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7660960 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  67/06/6707 70/79/6707 09

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660969 

 

 حازم منير وهبة حدودةشركة ذات مسئولية م -جميرا الدولية  70/73/6706 70/06/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660969 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  07/00/6707 70/79/6707 00

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660960 

 

 منير وهبة حازم شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  60/79/6700 70/76/6707 09

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660961 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  00/71/6700 70/07/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660966 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  07/79/6703 70/70/6703 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660930 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  70/00/6707 70/79/6707 00

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660936 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  67/06/6707 70/79/6707 09

 القاهرة  00991لجزيرة ا 000ص ب 
 

7660933 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  70/00/6707 70/79/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660930 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  07/00/6707 70/79/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660939 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  00/71/6700 70/07/6707 00

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660939 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  70/00/6707 70/79/6707 00

  القاهرة 00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660930 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  60/79/6700 70/76/6707 09

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660931 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  06/76/6706 70/00/6707 03

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660907 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  07/00/6707 70/79/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660900 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  70/00/6707 70/79/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660906 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  67/06/6707 70/79/6707 3

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660903 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  67/06/6707 70/79/6707 00

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660909 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  60/79/6700 70/76/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660909 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  60/79/6700 70/76/6707 03

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660900 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -يرا الدولية جم 67/06/6707 70/79/6707 09

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  71/00/6707 70/79/6707 39 7660901



 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب  
 

7660906 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -ة جميرا الدولي 60/79/6700 70/76/6707 39

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660997 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  70/73/6706 70/06/6707 00

 الجزيرة  000الزمالك القاهرة ص ب 
 

7660990 

 

 حازم منير وهبة ذات مسئولية محدودة شركة -جميرا الدولية  07/00/6707 70/79/6707 03

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7660996 

 

 حازم منير وهبة شركة ذات مسئولية محدودة -جميرا الدولية  70/00/6707 70/79/6707 00

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7661090 

 

شركة  - شيفاز هولدينجز ) أى بى ( ليمتد 69/76/6706 70/06/6707 36

 محدودة بريطانية

 أ /سمر اللباد

   06900القرية الذكية  097ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

7661096 

 

شركة  -شيفاز هولدينجز ) أى بى ( ليمتد  71/76/6706 70/07/6700 33

 محدودة بريطانية

 أ /سمر اللباد

   06900القرية الذكية  097ص ب  

 لعربيةاكتوبر جمهورية مصر ا 9
 

7666917 

 

شركة متحدة أمريكية  -شركة بيبسيكوانك  01/76/6700 70/00/6707 36

تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نورث 

 كارولينا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7633730 

 

مة محدودة باالسهم شركة عا -أنسل ليميتد  07/70/6706 70/71/6707 6

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7633739 

 

شركة عامة محدودة باالسهم  -أنسل ليميتد  60/70/6706 70/79/6700 6

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

 ناهد وديع رزق

ئشة التيمورية جاردن سيتى ش عا 07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7633731 

 

شركة عامة محدودة باالسهم  -أنسل ليميتد  76/71/6709 70/76/6700 6

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7633736 

 

شركة عامة محدودة باالسهم  -أنسل ليميتد  60/70/6706 70/79/6700 6

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7633066 

 

 -بريتش امريكان توباكو ) براندز ( ليمتد  00/76/6703 70/00/6706 30

 شركة بريطانية محدودة

رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل 

 القانونى للشركة (

عابدين  -قسم عابدين  -ش الشركات  6

 القاهرة -
 

7639613 

 

ستاربكس كوربوريشن)وتعمل ايضا باسم  60/06/6700 70/00/6707 37

ستار بكس كوفى كمبنى ( شركة 

 مساهمةامريكية

 يوسف ميخائيل رزق

  00900كود رقم   0000ص ب 

 ةالقاهر
 

7639610 

 

ستاربكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم  60/06/6700 70/06/6707 03

شركة مساهمة  -ستار بكس كوفى كمبنى ( 

 امريكية

 يوسف ميخائيل رزق

  00900كود رقم   0000ص ب 

 القاهرة
 

7639060 

 

شركة عامة محدودة باألسهم  -أنسل ليمتيد  03/76/6700 70/00/6707 6

 استيرالياطبقا لقوانين 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07

 محمد فريد 066القاهرة ص ب 
 

7639016 

 

شركة قابضة  -ميبكوش م ل )شركة هولدنغ (  79/07/6700 70/76/6700 01

مساهمة لبنانية تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 لبنان

 سماس للملكية الفكرية

ينة مد -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  90نصر ص ب 

 00100القاهرة 
 

7690630 

 

 حازم منير وهبة شركة مساهمة سويسرية -نوفارتس أ ج  00/73/6703 70/70/6703 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7690639 

 

 حازم منير وهبة شركة مساهمة سويسرية -نوفارتس أ ج  00/73/6703 70/70/6703 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7690639 

 

 حازم منير وهبة شركة مساهمة سويسرية -نوفارتس أ ج  07/73/6709 70/70/6709 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7690630 

 

 حازم منير وهبة شركة مساهمة سويسرية -نوفارتس أ ج  00/73/6703 70/70/6703 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7613663 

 

 حازم منير وهبة نوفار تيس أ ج , شركة مساهمة .سويسريه  70/06/6703 9

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 
 

7611730 

 

 -بسكو مصر  -الشركة المصرية لالغذية  03/70/6709 70/79/6700 37

 شركة مساهمة مصرية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  07



 محمد فريد 066 القاهرة ص ب
 

7661066 

 

شركة ذات مسئولية  -كادبورى يوكي ليمتد  76/00/6709 70/70/6709 37

محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل 

 البراءات

 القاهرة  0069ص ب 
 

7309609 

 

شركة ذات مسئولية  -كادبورى يو كي ليمتد   60/70/6700 70/79/6709 37

محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

االستاذ /نزية اخنوخ  صادق وكيل 

 البراءات

 القاهرة  0069ص ب 
 

7330019 

 

شركة مساهمة قائمة   -نيتفليكس ، انك  66/70/6701 70/00/6700 6

 ومؤلفة وفقا لقوانين والية ديالوير 

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991لجزيرة ا 000ص ب  
 

7330019 

 

شركة مساهمة قائمة ومؤلفة  -نيتفليكس ، انك  66/70/6701 70/00/6700 00

 وفقا لقوانين والية ديالوير 

 حازم منير وهبة

 القاهرة  00991الجزيرة  000ص ب 

 


