
 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
  

  الوكيلتعديل بيانات 

 بیانات الوكیل الجدید اسم المالك  تاریخ التسـجیل   تاریخ االشھار   الفئة رقم الطلب
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 

0011349 
 

  ناھد ودیع رزق شركة مساھمة - ایستمان كیمیكال كومبانى  13/06/1948  1
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0035529 
 

  وكیل براءات - مراد محمد نصر  لیفى ستراوس اند كو 09/11/1960  25
م نصر  -الحى الثامن  7524ص.ب.  

 القاھرة - 
 

0072528 
 

كابوشیكي كایشا توشیا  (وتتاجر باسم توشیبا  05/02/1991 07/03/1990 14
 كوربوریشن )/ ش. م. یابانیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0073500 
 

  د.یوسف میخائیل رزق كونستراكشن ریسبشن اند تكنولوجى ج م ب ه   19
كود بریدي رقم -  1117ص.ب 
 القاھره - 11511

 

0074175 
 

فوجیفیلم كوربوریشن شركة مساھمة یابانیة  11/05/1997 07/08/1996 1
 تألفت بموجب قوانین الیابان

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074176 
 

  ناھد ودیع رزق ن . مساھمة یابانیةفوجیفیلم كوربوریش 12/05/1997 07/08/1996 9
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074177 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 19/01/1991 07/01/1991 10
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074178 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 25/01/1992 07/02/1991 16
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074179 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 12/05/1997 07/08/1996 16
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074180 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 12/05/1997 07/08/1996 9
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074181 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 15/01/1992 07/03/1991 10
التیموریة جاردن سیتى ش عائشة  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074183 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 12/05/1997 07/08/1996 1
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074184 
 

  ناھد ودیع رزق ابانیةفوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة ی 12/05/1997 07/08/1996 9
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074185 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 15/01/1992 07/02/1991 10
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0074186 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 27/01/1992 07/02/1991 16
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0075566 
 

ریفرتكس لیمتد شركة بریطانیة محدودة  19/01/1992 07/01/1991 1
 المسئولیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0105146 
 

شركة مساھمة  - أولد نیفى ( آى تى ام ) انك  16/08/2000 07/04/2000 25
 مؤلفة وفقا لقوانین والیة كالیفورنیا

  د.یوسف میخائیل رزق
كود بریدي رقم -  1117ص.ب 
 القاھره - 11511

 

0113150 
 

رئیس  - م محمود الزیدى عبد السال ھارفست فودز شركة مساھمة مصریة 12/10/2000 21/03/2000 1
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 



0113151 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  ھارفست فودز ش مساھمة مصریة 30/11/2004 07/07/2000 2
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0113152 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  شركة ھارفست فودز شركة مساھمة مصریة 12/10/2000 07/06/2000 3
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- السادس من اكتوبر مدینة  -  65

 

0113153 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  شركة ھارفست فوودز ش.م.م 30/11/2004 07/07/2000 4
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0113154 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  ھارفست فودز 30/11/2004 07/07/2000 5
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0113155 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  ھارفست فودز شركة مساھمة مصریة 03/11/2004 07/07/2000 6
  دارة ( من لھ حق التوقیع )مجلس اال

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0113156 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  ھارفست فودز شركة مساھمة مصریة 14/10/2000 07/06/2000 7
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0113157 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  شركة ھارفست فوودز ش.م.م 09/10/2000 07/05/2000 8
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0113158 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  شركھ ھارفست فوودز شركھ مساھمھ مصریھ 14/10/2000 07/06/2000 9
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0113159 
 

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى  مصریةھارفست فودز شركة مساھمة  09/10/2000 07/05/2000 10
  مجلس االدارة ( من لھ حق التوقیع )

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0121190 
 

ش م م شركة مساھمة  - ھارفست فودز  25/09/2007 07/03/2007 29
 مصریة

رئیس  - عبد السالم محمود الزیدى 
  دارة ( من لھ حق التوقیع )مجلس اال

قطعھ رقم  - المنطقھ الصناعیھ الثالثھ 
 الجیزة- مدینة السادس من اكتوبر  -  65

 

0122883 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 29/06/2002 07/12/2001 1
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0125093 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن شركة مساھمة یابانیة 02/03/2003 07/08/2002 9
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0125094 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 04/06/2003 07/02/2003 1
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10
 محمد فرید 129ھرة ص ب القا

 

0127615 
 

  ناھد ودیع رزق فوجیفیلم كوربوریشن . مساھمة یابانیة 17/12/2006 07/11/2005 9
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0185963 
 

  ناھد ودیع رزق لولایر  شركة مساھمة  17/10/2007 07/05/2007 3
ة جاردن سیتى ش عائشة التیموری 10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0205776 
 

 -- شركة میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ.م.م  19/08/2010 07/11/2008 16
شركة ذات مسئولیة تاسست وقائمة طبقا 

 لقوانین االمارات العربیة المتحدة

  حسان حسن مصطفى
( ستار  7،  5ش جزیرة العرب برج 

تب خضیر كابیتال ) الدور العاشر ، مك
 ونور بالتعاون مع التمیمى ومشاركوه

 

  حسان حسن مصطفىشركة میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ.م.م  18/08/2010 07/12/2008 35 0205777



شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة  
 طبقا لقوانین االمارات العربیة المتحدة

( ستار  7،  5ش جزیرة العرب برج 
شر ، مكتب خضیر كابیتال ) الدور العا

 ونور بالتعاون مع التمیمى ومشاركوه
 

0205778 
 

 - شركة میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ.م.م  18/08/2010 07/12/2008 38
 شركة ذات مسئولیة محدودة

  حسان حسن مصطفى
( ستار  7،  5ش جزیرة العرب برج 

كابیتال ) الدور العاشر ، مكتب خضیر 
 شاركوهونور بالتعاون مع التمیمى وم

 

0205779 
 

 -- شركة میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ.م.م  04/08/2011 07/11/2008 41
شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانین االمارات العربیة المتحدة

  حسان حسن مصطفى
( ستار  7،  5ش جزیرة العرب برج 

كابیتال ) الدور العاشر ، مكتب خضیر 
 التمیمى ومشاركوهونور بالتعاون مع 

 

0205780 
 

 - شركة میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ م م  14/09/2009 07/09/2008 9
شركة ذات مسئولیة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین 

 االمارات العربیة المتحدة

  حسان حسن مصطفى
 -  7و5برج ستار كابیتال المبنى رقم 

 - ش جزیرة العرب  - الدور العاشر 
 ة الجیز - المھندسین 

 

0205782 
 

شركة میدل ایست نیوز( منطقة حرة ) ذ م م  14/09/2009 07/09/2008 35
شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانین االمارات العربیة المتحدة

  حسان حسن مصطفى
( ستار  7،  5ش جزیرة العرب برج 

كابیتال ) الدور العاشر ، مكتب خضیر 
 یمى ومشاركوهونور بالتعاون مع التم

 

0205783 
 

 - شركة میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ م م  18/08/2010 07/12/2008 38
شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانین االمارات العربیة المتحدة

  حسان حسن مصطفى
( ستار  7،  5ش جزیرة العرب برج 

كابیتال ) الدور العاشر ، مكتب خضیر 
 ن مع التمیمى ومشاركوهونور بالتعاو

 

0205784 
 

شركة میدا ایست نیوز منطقة حرة ذ م م  18/08/2010 07/12/2008 41
شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانین االمارات العربیة المتحدة

  حسان حسن مصطفى
( ستار  7،  5ش جزیرة العرب برج 

كابیتال ) الدور العاشر ، مكتب خضیر 
 بالتعاون مع التمیمى ومشاركوهونور 

 

0208624 
 

  سماس للملكیة الفكریة كاندى ھوفر جروب اس . ار . ال 30/10/2016 07/12/2014 7
 128شقة  12الدور  14عمارة رقم 

 صالح - عمارات العبور 
 

0219846 
 

شركة  -بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  11/05/2011 07/12/2010 25
 مساھمة أمریكیة

  ھد ودیع رزقنا
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0219847 
 

شركة  -- بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  02/10/2012 07/01/2011 25
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0219848 
 

شركة  -بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  11/04/2010 07/01/2010 25
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0219850 
 

شركة  -بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  11/05/2011 07/12/2010 25
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ة جاردن سیتى ش عائشة التیموری 10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0219851 
 

شركة  -بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  11/05/2011 07/12/2010 25
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0219853 
 

شركة  -ید ، أنك بایلس شوسورس وارلدوا 11/05/2011 07/12/2010 25
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0219858 
 

شركة  -بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  11/05/2011 07/12/2010 35
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 د فریدمحم 129القاھرة ص ب 
 

0219859 
 

شركة  -- بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  11/05/2011 07/12/2010 14
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0219860 
 

شركة  -- بایلس شوسورس وارلدواید ، أنك  12/01/2011 07/09/2010 25
 مساھمة أمریكیة

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0224742 
 

سیلجین كوربوریشن شركة مساھمة امریكیة  05/01/2012 07/04/2010 5
 تألفت فى دیالویر

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 



0227416 
 

 - شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  18/05/2011 07/01/2011 9
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0230481 
 

 - ش م م  -شركة فودافون مصر لالتصاالت 02/04/2012 07/10/2011 9
 وھى شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا

 1997لسنة  8لقانون االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0230482 
 

وھى  - شركة فودافون مصر لالتصاالت  14/02/2012 07/10/2011 38
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0230483 
 

شركھ مساھمھ  -كیا موتورز كوربوریشن  14/08/2016 07/09/2012 12
 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین جمھوریة كوریا

  شادى فاروق مبارك
 القاھرة  - حدائق القبھ  82ص ب 

 

0230561 
 

 -- شركة فودافون مصر . لالتصاالت ش م م  04/11/2010 07/07/2010 9
ون شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقان

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0230562 
 

 -- شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  08/11/2010 07/07/2010 38
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0230563 
 

 - شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  18/05/2011 07/01/2011 9
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0230564 
 

 -- شركة فودافون مصر . لالتصاالت ش م م  08/11/2010 07/07/2010 38
لفة طبقا لقانون شركة مساھمة مصریة مؤ

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0230850 
 

 - ش م م  - شركة فودافون مصر لالتصاالت  12/01/2011 07/09/2010 38
وھى شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا 

 1997لسنة  8لقانون االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0231581 
 

وكیل  - محمد محمود مرسي البدیوى  شركة مساھمة یونانیة - بودى توك إس إیھ  12/01/2016 07/11/2015 25
  براءات

شارع المعادى الجدیدة  5د /  5 
 المعادى . - الالسلكى 

 

0231582 
 

وكیل  - دیوى محمد محمود مرسي الب شركة مساھمة - بودى توك إس إیھ  10/10/2010 07/06/2010 26
  براءات

شارع المعادى الجدیدة  5د /  5 
 المعادى . - الالسلكى 

 

0231583 
 

وكیل  - محمد محمود مرسي البدیوى  شركة مساھمة - بودى توك إس إیھ  02/05/2013 07/02/2013 35
  براءات

شارع المعادى الجدیدة  5د /  5 
 المعادى . - الالسلكى 

 

0231585 
 

وكیل  - محمد محمود مرسي البدیوى  شركة مساھمة یونانیة - بودى توك إس إیھ  21/01/2013 07/02/2012 25
  براءات

شارع المعادى الجدیدة  5د /  5 
 المعادى . - الالسلكى 

 

0231586 
 

وكیل  - محمد محمود مرسي البدیوى  شركة مساھمة - بودى توك إس إیھ  10/10/2010 07/06/2010 26
  براءات

عادى الجدیدة شارع الم 5د /  5 
 المعادى . - الالسلكى 

 

0231587 
 

وكیل  - محمد محمود مرسي البدیوى  شركة مساھمة یونانیة - بودى توك إس إیھ  19/08/2015 07/04/2013 35
  براءات

شارع المعادى الجدیدة  5د /  5 
 المعادى . - الالسلكى 

 

0231646 
 

 - االت ش.م.م شركة فودافون مصر لالتص 18/05/2011 07/01/2011 9
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0231647 
 

 - شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  19/05/2011 07/01/2011 38
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  لعلىنرمین ا
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0231740 
 

 - شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  04/11/2010 07/07/2010 9
وھى شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا 

 1997لسنة  8لقانون االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

  نرمین العلى - فون مصر لالتصاالت ش.م.م شركة فودا 07/11/2010 07/07/2010 38 0231741



وھى شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا  
 1997لسنة  8لقانون االستثمار رقم 

 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0232892 
 

تشاینا ناشیونال ھیفي دیوتي تریك جروب كو  03/11/2010 07/07/2010 4
شركة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا  -لیمتد 

 الصین لقوانین

  أ /سمر اللباد
   12577القریة الذكیة  150ص ب  

 اكتوبر جمھوریة مصر العربیة 6
 

0232893 
 

تشاینا ناشیونال ھیفي دیوتي تریك جروب كو  03/11/2010 07/07/2010 7
شركة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا  -لیمتد 

 لقوانین الصین

  أ /سمر اللباد
   12577القریة الذكیة  150ص ب  

 اكتوبر جمھوریة مصر العربیة 6
 

0232894 
 

تشاینا ناشیونال ھیفي دیوتي تریك جروب كو  03/11/2010 07/07/2010 12
شركة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا  -لیمتد 

 لقوانین الصین

  أ /سمر اللباد
   12577القریة الذكیة  150ص ب  

 اكتوبر جمھوریة مصر العربیة 6
 

0232895 
 

تشاینا ناشیونال ھیفي دیوتي تریك جروب كو  03/11/2010 07/07/2010 37
شركة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا  -لیمتد 

 لقوانین الصین

  أ /سمر اللباد
   12577القریة الذكیة  150ص ب  

 اكتوبر جمھوریة مصر العربیة 6
 

0233126 
 

 - شركة فودافون مصر لألتصاالت ش م م  10/12/2014 07/10/2014 9
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0233127 
 

 - ش م م  - شركة فودافون مصر لألتصاالت  07/11/2010 07/07/2010 38
وھى شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا 

 1997لسنة  8لقانون االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234.ب ص

 

0233267 
 

د/ نبیل محمد  -مصنع نوبل واكس برودكتس  05/10/2010 07/06/2010 5
 مصرى الجنسیة - فردى  - عفیفى عبد الكریم 

  محمود سلیمان سالم
 - المھندسین  -شارع السودان  304 

 المھندسین. 15ص ب  - الجیزة 
 

0234195 
 

11  - 
20 

شركة  - لیمتد  -دي اند إى ھولدینغ جروب كو 06/03/2011 07/09/2010
محدودة قائمة ومنظمة بموجب قوانین 

 جمھوریة الصین الشعبیة

  محمد عبد العال
 المعادى  308ص ب 

 

0234425 
 

 - شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  07/11/2010 07/07/2010 38
وھى شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا 

 1997لسنة  8لقانون االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0234542 
 

 - شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م . 08/12/2010 07/08/2010 9
شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون 

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0234543 
 

 - ش م م  - شركة فودافون مصر لالتصاالت . 06/12/2010 07/08/2010 38
وھى شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا 

 1997لسنة  8لقانون االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0234544 
 

 - شركة فودافون مصر لالتصاالت . ش م م  08/12/2010 07/08/2010 9
نون شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقا

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0234545 
 

شركة  - شركة فودافون مصر لالتصاالت . 08/12/2010 07/08/2010 38
مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون االستثمار 

 1997لسنة  8رقم 

  نرمین العلى
ش الالسلكى الصغیر المعادى  26

 ة القاھر -الجدیدة 
 

0234641 
 

شركة  - لالتصاالت . -شركة فودافون مصر 08/12/2010 07/08/2010 9
مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون االستثمار 

 1997لسنة  8رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0234642 
 

 -شركة فودافون مصر . لالتصاالت ش م م . 08/12/2010 07/08/2010 38
مة مصریة مؤلفة طبقا لقانون شركة مساھ

 1997لسنة  8االستثمار رقم 

  نرمین العلى
 11835التجمع الخامس  234ص.ب 

 

0243931 
 

مصرى  - فرد  - على كمال محمد شھاب  29/12/2011 07/09/2011 26
 الجنسیة

  محمود سلیمان سالم
 - الحى السابع  - ش ذاكر حسین  28 

 مدینة نصر 
 

0336240 
 

شركة  - شامبیون بروداكتس یوروب لیمتد  10/12/2017 07/10/2017 18
 محدودة ایرلندیة 

  ناھد ودیع رزق
ش عائشة التیموریة جاردن سیتى  10

 محمد فرید 129القاھرة ص ب 
 

0369220 
 

30  - 
39 

 - فردى  - محمد محمود سالمھ محمود الھباب   24/06/2019 07/04/2019
 مصرى الجنسیة 

  حسن حسین محمد
لى درویش حى الھرم ش مراد ع4

 فیصل
  


