
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

2201000 

 

ريفرتكس ليمتد شركه بريطانيه محدوده  10/29/1691 20/20/1691 0

 المسؤليه

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2200020 

 

اكسون موبيل كوربوريشن شركة مساهمة  26/29/1696 20/20/1691 4

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين نيوجيرسى

 ناهد وديع رزق

عائشة التيمورية جاردن سيتى ش  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2209400 

 

ستابيلوشفانها وزرج . م. ب . ه  -شفان  00/21/1690 20/20/1690 19

 وشركاة

 سلوى ميخائيل رزق

 - 11911كود رقم  - 1110ص ب 

 القاهرة 
 

2241202 

 

 ناهد وديع رزق جتكت كوربوريشن 02/10/1694 20/26/1694 0

عائشة التيمورية جاردن سيتى ش 12

 القاهرة
 

2249916 

 

 وجدى نبية عزيز ميدا اية بى 11/20/1601 20/20/1602 9

ج . م .  11911القاهرة  101ص ب 

 ع 
 

2249062 

 

 ناهد وديع رزق افينتس دوتشالند ج م ب ه -سانوفى  11/11/1602 20/21/1602 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2292201 

 

 ناهد وديع رزق ايساي أر أند دي مانجمنت كو ، ليمتد 19/29/1609 20/20/1609 12

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2292490 

 

هوندا جيكين كوجايوكا بوشيكي كايشا ) هوندا  24/20/1609 20/12/1609 0

موتور كومباني ليمتد ( / شركة مساهمة 

 ابانيةي

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2292491 

 

هوندا جيكين كوجايو كابوشيكى كايشا )هوندا  24/20/1609  0

 موتور كومبانى ليمتد(

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2292496 

 

هوندا جيكين كوجايوكا بوشيكي كايشا ) هوندا  24/20/1609 20/12/1609 11

موتور كومباني ليمتد ( / شركة مساهمة 

 يابانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2292402 

 

 هوندا جيكين كوجايوكا بوشيكي كايشا ) هوندا 24/20/1609 20/12/1609 10

موتور كومباني ليمتد ( / شركة مساهمة 

 يابانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2294010 

 

هويوكا بوشيكى كايشا ) وتتاجر أيضا باسم  16/21/1611  0

 هويوكوليمتد (

 أ /سمر اللباد

   10900القرية الذكية  192ص ب  

 ة مصر العربيةاكتوبر جمهوري 9
 

2299660 

 

 ناهد وديع رزق افينتس دوتشالند ج م ب ه -سانوفى  00/11/1611 20/21/1611 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2290409 

 

شركة  -تويوتا جيدوشا كابوشيكى كايشا  26/26/1619 20/29/1619 10

 محدودة المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 سمر اللبادأ /

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2290400 

 

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا ) تويوتا  09/20/1610 20/24/1610 10

 موتور كوربوريشن (.

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2290401 

 

يوتا موتور تويوتا جيدوشا كايشا ) تو 09/20/1610 20/24/1610 10

 كوربوريشن ( / شركة محدودة المسئولية

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2290406 

 

تويوتا جيدوشاكوجيوكا بوشيكي كايشا شركة  10/24/1610 20/21/1611 10

 محدودة المنسئولية

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2290410 

 

تويوتاجيد وشاكابوشيكى كايشا )تويوتا  00/10/1610 20/26/1610 10

 موتوركوربوريشن(

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

 بادأ /سمر اللتويوتا جيد وشا كوجيوكا بوشيكي كايشا )  19/11/1610 20/21/1610 10 2290414



 10900القرية الذكية  192ص ب   تويوتاموتور كوربوريشن ( محدودة المسئولية 

 القاهرة 
 

2292409 

 

 ناهد وديع رزق فايزر انك 16/26/1619 20/29/1619 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2200164 

 

 ناهد وديع رزق جاالكسي هوتيلز اس .  ايه  00/20/1662 20/12/1616 00

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106رة ص ب القاه
 

2204411 

 

شارب كابوشيكى كايشا وتتاجر باسم شارب  14/12/1661 20/20/1662 11

كوربوريشن شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين 

 اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2209940 

 

 ديع رزقناهد و كوبوتا كوربوريشن 04/11/1660 20/24/1661 9

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2209940 

 

 ناهد وديع رزق كوبوتا كوربوريشن 09/11/1660 20/29/1661 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2209944 

 

 ناهد وديع رزق كوبوتا كوربوريشن 09/11/1660 20/29/1661 10

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 اهرة الق
 

2209949 

 

 ناهد وديع رزق كوبوتا كوربوريشن 09/21/1660 20/20/1661 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2209940 

 

 ناهد وديع رزق كوبوتا كوربوريشن 09/21/1660 20/20/1661 10

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2209206 

 

وت البلدية والطحينة والحلويات مصانع الزي 01/12/0211  02

خلفاء عرفة حسين السرجانى ) عبدالعزيز 

 عرفة وشركاه (

مدير  -عبد العزيز حسنين عرفه 

 وشريك )من له حق التوقيع (

 -ش بورسعيد الكسارات البلديه  9

 القاهرة  -الشرابيه 
 

2209061 

 

 سلوى ميخائيل رزق . مانتر كونتيننتل هوتلز كوربويشن ش  01/11/1661 20/29/1661 40

 - 11911كود رقم  - 1110ص ب 

 القاهرة 
 

2206012 

 

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى شركة  00/20/1664 20/24/1660 02

ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا 

 لقوانين الواليات المتحدة

 نزية أخنوخ صادق

 القاهرة 1169ص ب 

 

2219000 

 

 نزية أخنوخ صادق شركه مساهمه -وارنر المبرت كمباني  11/21/1669 20/20/1669 02

 القاهرة 1169ص . ب 
 

2121909 

 

رئيس  -احمد عبد الوهاب عطوه حسن  شركة االسكندرية للزيوت والصابون )اسكو( 29/20/0229 20/29/1660 0

مجلس االدارة والعضوالمنتدب ) من له 

 حق التوقيع (

 سكندريه ا -قنال المحموديه  09
 

2129226 

 

المدثر لتجارة المالبس الجاهزة بالجملة ) وليد  02/29/1661 20/21/1661 09

 شركة تضامن ( -الداعور وشكاه 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  41

 الظاهر  01ب 
 

2129211 

 

المدثر لتجارة المالبس الجاهزة بالجملة ) وليد  16/29/0221 20/20/1661 09

 شركة تضامن ( -الداعور وشكاه 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  41

 الظاهر  01ب 
 

2126141 

 

 ناهد وديع رزق اسباسياباتشي كام ساناي في نيكاريت أيه  09/29/0220 20/20/0222 01

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2126926 

 

 ناهد وديع رزق -البين اليكترونيكس انك 20/24/0221 20/11/0222 6

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2126004 

 

ز ليمتد شركة محدودة براذر اند ستري 04/20/0220 20/20/0221 6

 المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 



2119191 

 

كابوشيكي كايشا ياكولت هونشا شركة مساهمه  11/24/0221 20/10/0222 06

 مؤلفة وقائمة وفقا لوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى12

 القاهرة
 

2119196 

 

كابوشيكي كايشا ياكولت هونشا/شركة  10/20/0221 20/26/0222 02

 مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2119102 

 

كابوشيكى كايشا يا كولت هونشا شركة  10/20/0221 20/26/0222 00

 ة وقائمة وفقا لقوانين اليابانمساهمة مؤلف

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2100909 

 

أجينو موتوكو ، انك شركة مساهمة يابانية  21/12/0220 20/20/0220 1

 مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2100646 

 

 ناهد وديع رزق كولجيت بالموليف كومبانى / ش.م امريكيه 02/12/0220 20/29/0220 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2101000 

 

 عبد الوهاب مصطفى كمال شركة محدودة -سمبيو فودز كومبانى  02/20/0229 20/29/0220 02

مكتب / مادوك اند برايت اى بى لو 

عزمى ش د / محمود  10 -اوفيس 

 القاهرة  -الزمالك 
 

2101192 

 

 ناهد وديع رزق هيدجرين كريشينز ان فى 01/11/0229 20/20/0229 11

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2106400 

 

 ناهد وديع رزق شركه مساهمه -كولجيت بالموليف كومبانى  10/21/0220 20/26/0220 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 لقاهرةا
 

2106001 

 

 سلوى رزق ميخائيل  اسبيريت انترناشونال شركة توصية بسيطة 20/26/0220 20/29/0220 1

 - 11911كود  - 1110ص ب 

 القاهره 
 

2106006 

 

 سلوى رزق ميخائيل  اسبيرت انترناشيونال )شركة توصية بسيطة( 29/12/0220 20/29/0220 1

 - 11911كود  - 1110ص ب 

 القاهره 
 

2106042 

 

 سلوى رزق ميخائيل  اسيبريت انترناشيونال شركة توصية بسيطة 29/12/0220 20/29/0220 02

 - 11911كود  - 1110ص ب 

 القاهره 
 

2106041 

 

 سلوى رزق ميخائيل  اسبيريت انترناشيونال شركة توصية بسيطة 29/12/0220 20/29/0220 02

 - 11911كود  - 1110ص ب 

 القاهره 
 

2106040 

 

اسبيربت انترناشونال )شركة تضامن مؤلفة  06/12/0220 20/20/0220 01

 طبقا لقوانين والية كاليفورينا(

 سلوى رزق ميخائيل 

 
 

2106040 

 

أسبيريت أنترناشيونال شركة تضامن مؤلفة  29/12/0220 20/29/0220 01

 طبقا لقوانين والية كاليفورينا

 سلوى رزق ميخائيل 

 - 11911كود  - 1110ص ب 

 القاهره 
 

2106101 

 

احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى  برج العرب للصناعة / مساهمة مصرية 21/11/0220 20/29/0220 06

 وكيل براءات -

 -الحى الثامن  -ش محمد كريم  00

 مدينة نصر القاهرة
 

2106611 

 

شركه  -شركه استادا ارز نتميتل ايه جى  24/21/0224 20/26/0220 19

 اهمهمس

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2102240 

 

أولد نيفى )آى تى ام (انك شركة مساهمة  00/29/0229 20/12/0229 11

 مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين كاليفورنيا

 د.يوسف ميخائيل رزق

كود بريدي رقم - 1110ص.ب 

 القاهره -11911
 

2102244 

 

اولد ينفى )اى تى ام(انك شركة مساهمة مؤلفة  16/12/0229 20/11/0229 09

 وقائمة وفقا لقوانين كاليفورنيا

 د.يوسف ميخائيل رزق

كود بريدي رقم - 1110ص.ب 

 القاهره -11911
 

2102246 

 

بانانا ريبليك )اى تى ام ( انك شركة مساهمة  00/29/0229 20/12/0229 09

 مؤلفةوقائمة وفقا لقوانين كاليفورنيا

 .يوسف ميخائيل رزقد

كود بريدي رقم - 1110ص.ب 

 القاهره -11911
 

 سلوى رزق ميخائيل ش مؤسسة  -جاكوار الند روفر المحدودة  11/21/0224 20/12/0220 10 2102001



 - 11911كود  - 1110ص ب  وفق قوانين بريطانيا وويلز 

 القاهره 
 

2102494 

 

 ناهد وديع رزق ش م -ونال كوربوريشن امكول انترناش 16/21/0224 20/26/0220 16

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2102400 

 

ش مؤسسة  -جاكوار الند روفر المحدودة  11/11/0220 20/26/0220 10

 وفق قوانين بريطانيا وويلز

 سلوى رزق ميخائيل 

 - 11911كود  - 1110ص ب 

 القاهره 
 

2102400 

 

ش مؤسسة  -جاكوار الند روفر المحدودة  11/11/0220 20/26/0220 10

 وفق قوانين بريطانيا وويلز

 سلوى رزق ميخائيل 

 - 11911كود  - 1110ص ب 

 القاهره 
 

2102101 

 

 سلوى ميخائيل رزق ديل انك 29/21/0224 20/20/0220 40

 - 11911كود رقم  - 1110ص ب 

 القاهرة 
 

2101210 

 

جيكن كوجايوكابوشيكي كايشا وتتاجر  هوندا 24/12/0220 20/29/0220 0

 أيضا باسم هوندا موتور كو_ليميتد

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2101211 

 

هوندا جيكن كوجايوكابوشيكى كايشا وتتاجر  24/12/0220 20/29/0220 10

 ايضا باسم هوندا موتوركوليمتد شركه مساهمه

 ناهد وديع رزق

ئشة التيمورية جاردن سيتى ش عا12

 القاهرة
 

2101216 

 

هوندا جيكن كوجايوكابوشيكى كايشا وتتاجر  24/12/0220 20/29/0220 00

 ايضا باسم هوندا موتور كوليمتد ش.م

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2101909 

 

ة مساهمة مؤلفة ايلى ليلى اندكومبانى شرك 04/24/0224 20/12/0220 9

 وقائمة طبقا لقوانين

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2101010 

 

اوتوسكافارما سوتيكال كوليمتد شركة محدودة  10/10/0229 20/29/0224 9

 المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 اهرة الق
 

2100919 

 

 ناهد وديع رزق كاردكس ايه جى شركة مساهمة سوسرية 16/26/0224 20/20/0224 0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2100206 

 

شركه ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبية  14/10/0224 20/12/0224 9

 /شركه مساهمه مصريه

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

ممثل القانوني للشركة ) من له حق ال

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  6 

 القاهرة  -عابدين 
 

2100210 

 

شركة برج العرب للصناعات ش م .م بنظام  21/20/0229 20/11/0224 06

 المناطق الحرة شركة مساهمة مصرية

احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 

 وكيل براءات -

 -الحى الثامن  -ش محمد كريم  00

 مدينة نصر القاهرة
 

2146462 

 

 نزية أخنوخ صادق انتركونتينينتال جريت براندز ال ال سي 20/24/0220 20/20/0229 06

 القاهرة 1169ص . ب 
 

2194090 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش . م .م  10/29/0229 20/12/0229 6

 شركة مساهمة مصرية

 نرمين العلى

 11109ع الخامس التجم 004ص.ب 
 

2194094 

 

 نرمين العلى م-م-شركة فودافون مصر لالتصاالت ش  20/12/0229 01

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 
 

2194099 

 

 -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م 29/21/0229 20/11/0229 6

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 لىنرمين الع

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2194099 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش . م .م   20/26/0229 01

 شركة مساهمة مصرية

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 
 

2194091 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  20/21/0229 20/11/0229 01

ن شركة مساهمة مصرية مولفة طبقا لقلنو

 60لسنه  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2194009 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  21/21/0229 20/11/0229 01

شركة مساهمة مصرية مولفة طبقا لقلنون 

 60لسنه  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

 نرمين العلى شركة فودافون مصر لالتصاالت / ش.م.م 21/21/0229 20/11/0229 6 2194000



 11109التجمع الخامس  004ص.ب  
 

2194001 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  21/21/0229 20/11/0229 01

شركة مساهمة مصرية مولفة طبقا لقانون 

 60لسنه  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2100140 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  04/26/0229 20/21/0229 6

 شركة مساهمة مصرية

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 
 

2100144 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  10/26/0229 20/10/0229 6

 شركة مساهمةمصرية

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 
 

2100149 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  11/26/0229 20/21/0229 01

 شركة مساهمة مصرية

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 
 

2100149 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م وهى  10/26/0229 20/10/0229 6

 شركة مساهمة مصرية

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 
 

2109949 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش . م .م  02/20/0220 20/29/0229 6

وهى شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا 

 1660لسنة  1لقانون االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2109940 

 

ش م م  -شركة فودافون مصر لالتصاالت  02/20/0220 20/29/0229 01

هى شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا و

 1660لسنة  1لقانون االستثملر رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2101040 

 

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى  12/24/0221 20/12/0220 06

 شركة مساهمة مصرية  -)بيتى (

نرمين العلى      وشركاه محامون 

 ووكالء براءات

التجمع الخامس  كود  004.ب ص

 القاهرة  11109بريدى
 

2101044 

 

الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى  12/24/0221 20/11/0220 09

 شركة مساهمة مصرية  -)بيتى( 

 نرمين العلى

المعادى  -شارع الالسلكى الصغير  09

 911ص.ب  -القاهرة  -الجديدة 

  11001المعادى 
 

2111999 

 

وايث ال ال سى .شركة محدودة المسئولية  21/29/0221 20/21/0221 9

 مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير .

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2162010 

 

سوستيه دى كافيز اى ديوبرودكتشيرز ريونيه  11/29/0226 20/21/0226 06

لتى اختصارها سوستيه دى روكبوفورت وا

شركة مساهمة مؤلفة  -كافيز اس . بى . ار 

 طبقا لقوانين فرنسا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 

 

2010400 

 

شركة حسن ومحمد على حسن الصمادى  20/20/0212 20/21/0226 0

شركة  -)مؤسسة حمودة للصناعة والتجارة( 

 ضامنية اردنيةت

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2010404 

 

شركة حسن ومحمد على حسن الصمادى  24/20/0212 20/21/0226 9

شركة  -)مؤسسة حمودة للصناعة والتجارة( 

 تضامنية اردنية

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2011906 

 

 --شركة جرى إليكتريك أبليانسيس ، إنك  09/10/0210 20/29/0211 19

 شركة صينية متحدة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2011941 

 

 -شركة جرى إليكتريك أبليانسيس ، إنك  09/10/0210 20/20/0210 00

 شركة صينية متحدة

 ناهد وديع رزق

عائشة التيمورية جاردن سيتى  ش 12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2000100 

 

 --أيوكيسيليام انترناشيونال هولدينجز ، انك  21/29/0211 20/26/0212 9

شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 الواليات المتحدة األمريكية -والية ديالوير 

 ناهد وديع رزق

تى ش عائشة التيمورية جاردن سي 12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2009001 

 

 -أتش جيه هاينز كومبانى استراليا ليمتد  26/24/0210 20/26/0210 06

 شركة استرالية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2001126 

 

ا شركة مساهمة تأسست وقائمة طبق -ديكاثلون  19/26/0211 20/11/0212 00

 لقوانين فرنسا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2001112 

 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا  -ديكاثلون  19/26/0211 20/11/0212 04

 لقوانين فرنسا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2001691 

 

)و تتاجر ايضا باسم  -شارب كابوشيكى كايشا  21/29/0211 20/26/0212 11

شركة مساهمة يابانية  -شارب كوربوريشن ( 

 وكيلة براءات -ناهد وديع رزق ترزي

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12



  القاهرة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان
 

2000092 

 

 أ /سمر اللباد ز ، انك، شركة مساهمةكارما البوراتوري  20/20/0212 0

   10900القرية الذكية  192ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9
 

2000001 

 

شركة عامة محدودة  -شركة هامبيوش .م  04/12/0219 20/21/0214 0

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2000006 

 

شركة عامة محدودة  -شركة هامبيوش.م  06/11/0219 20/20/0210 1

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2004010 

 

شركة محدودة  -تنسار تكنولوجيز ليمتد  04/21/0211 20/21/0212 16

 المسئولية بريطانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2004009 

 

شركة مساهمة مؤلفة وفقا  -هامور س . أ  14/20/0210 20/21/0211 04

 لقوانين لوكسمبورج

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2009691 

 

وريشن اورينتال آند موتواليت ماركتينج كورب 11/21/0211 20/26/0212 6

 شركة فلبينية متحدة -

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2009692 

 

اورينتال آند موتواليت ماركتينج كوربوريشن  12/24/0211 20/11/0212 6

 شركةمساهمةفلبينية -

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2009691 

 

اورينتال آند موتواليت ماركتينج كوربوريشن  00/10/0210 20/26/0210 6

 شركة متحدةفلبينية -

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2009991 

 

شركة مساهمة  -شركة فرانكلين كوفى كو 09/10/0211 20/20/0211 41

 عة لقوانين طبقا لقوانين والية يوتاهخاض

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2000010 

 

كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال  10/21/0211 20/12/0212 06

ال سى .   شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا 

 لقوانين والية ديالوير .

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2000010 

 

كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال  26/12/0211 20/20/0211 02

ال سى .   شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا 

 لقوانين والية ديالوير .

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2000019 

 

كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال  10/26/0211 20/11/0212 02

ال سى .   شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا 

 لقوانين والية ديالوير .

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2000106 

 

 ناهد وديع رزق أميركان ديرى كوين كوربوريشن 14/29/0210 20/20/0210 40

عائشة التيمورية جاردن سيتى ش  12

 محمد فريد 106القاهرة ص ب 
 

2006966 

 

شركة  -بوش آند لومب انكور بوريتيد  19/20/0219 20/29/0210 9

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 نيويورك

 وكيلة براءات -ناهد وديع رزق ترزي

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

  القاهرة
 

2042411 

 

دايتشى سانكيو كومبانى ليمتد . شركة يابانية  09/29/0211 20/21/0211 9

 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2042410 

 

دايتشى سانكيو كومبانى ليمتد . شركة يابانية  09/29/0211 20/21/0211 9

 لية مؤلفة طبقا لقوانين اليابانمحدودة المسئو

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2042000 

 

شركة مساهمة نظمت وقائمة  -لوتى كو، ليمتد  09/29/0211 20/20/0211 02

 بموجب اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2042602 

 

شركة محدودة  -تنسار تكنولوجيز ليمتد  11/20/0219 20/20/0211 16

 المسئولية بريطانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2042691 

 

شركة مساهمة عامة  -شركة اعمار العقارية  00/26/0210 20/24/0210 09

 اماراتية

 محمد طارق أبورجب

 جيزة -الدقى  012ص.ب 
 

2042696 

 

شركة مساهمة عامة  -شركة اعمار العقارية  12/12/0211 20/20/0211 09

 اماراتيه

 محمد طارق أبورجب

 الدقى جيزة 001ص.ب/
 



2042602 

 

شركة مساهمة عامة  -شركة اعمار العقارية  00/26/0210 20/24/0210 40

 اماراتية

 محمد طارق أبورجب

 الدقى جيزة 001ص.ب/
 

2042601 

 

شركة مساهمة عامة  --شركة اعمار العقارية  00/26/0210 20/24/0210 09

 اماراتية

 محمد طارق أبورجب

 الدقي الجيزه001ص.ب
 

2042600 

 

شركة اماراتية  --شركة اعمار العقارية  12/12/0211 20/20/0211 09

 مساهمة عامة

 محمد طارق أبورجب

 الدقى جيزة 001ص.ب/
 

2042600 

 

شركة مساهمة عامة  -كة اعمار العقارية شر 00/26/0210 20/24/0210 40

 اماراتية

 محمد طارق أبورجب

 الدقى جيزة 001ص.ب/
 

2041191 

 

انك شركة مساهمة مؤلفة  -اجينوموتوكو 29/20/0214 20/20/0211 02

 وقائمة وفقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2040419 

 

شركة مساهمة  --انك  -فياكوم انترناشيونال  04/10/0216 20/24/0211 41

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  12

 القاهرة
 

2040901 

 

 ناهد وديع رزق سانوفى 09/20/0211 20/20/0211 9

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2040100 

 

شركة  --ليفيتون مانيفاكتورنج كو، انك  16/21/0214 20/20/0211 11

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 
 

2040190 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة فرنسية -آفنتس  -سانوفى  16/20/0210 20/20/0210 9

عائشة التيمورية جاردن سيتى ش 12

 القاهرة
 

2040114 

 

 -ج م ب ه  -أفينتس دويتشالند  -سانوفى  20/10/0211 20/20/0211 9

 شركة محدودة المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2040004 

 

-ركاة ستابيلوشفانهاوزر ج م ب ه وش -شيفان  19/21/0210 20/20/0211 19

 شركة ذات مسئولية محدودة -

 سلوى ميخائيل رزق

 - 11911كود رقم  - 1110ص ب 

 القاهرة 
 

2040400 

 

شركة  -شركة فودافون لالتصاالت ش م م  16/20/0211 20/20/0211 6

مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار 

 1660لسنة  1رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2040404 

 

 --شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  16/20/0211 20/20/0211 01

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2040409 

 

 -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  16/20/0211 20/20/0211 01

مصرية مؤلفة طبقا لقانون  شركة مساهمة

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2040400 

 

شركة فودافون لالتصاالت ش م م /شركة  16/20/0211 20/20/0211 6

مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار 

 1660لسنة  1رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2040401 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  16/20/0211 20/20/0211 01

/شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2040449 

 

شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  00/10/0211 20/29/0211 9

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  69والقانون رقم  1660لسنة  1رقم 

1660 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  6 

 القاهرة  -عابدين 
 

2040446 

 

ية والمستلزمات الطبية شركة ايفا فارما لألدو 10/20/0210 20/29/0210 9

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -

لسنة  69والقانون رقم  1660لسنة  1رقم 

1660 

 -رياض منير رياض ارمانيوس  

الممثل القانوني للشركة ) من له حق 

 التوقيع (

قسم  -االوبرا  -ش الشركات  6 

 القاهرة  -عابدين 
 

2049211 

 

شركة مساهمة  -انك  -جاك داينالز بروبيرتيز  26/12/0211 20/20/0211 00

 امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2049101 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  14/26/0211 20/29/0211 01

/شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 



 1660لسنة  1رقم االستثمار 
 

2041619 

 

1- 

0- 

0- 

4 - 

9 

جمعية أهلية  -مؤسسة مستشفى اورام االطفال  00/21/0210 20/20/0210

- 

 محمود  سليمان سالم

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2041619 

 

9- 

0- 

1- 

6 - 

12 

 محمود  سليمان سالم جمعية أهلية -ستشفى اورام االطفال مؤسسة م 00/21/0210 20/20/0210

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2041610 

 

11- 

10- 

10- 

14 

- 

19 

 محمود  سليمان سالم جمعية أهلية -مؤسسة مستشفى اورام االطفال  00/21/0210 20/20/0210

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2041611 

 

19- 

10- 

11- 

16 

- 

02 

 محمود  سليمان سالم جمعية أهلية -مؤسسة مستشفى اورام االطفال  00/21/0210 20/20/0210

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2041616 

 

01- 

00- 

00- 

04 

- 

09 

 محمود  سليمان سالم جمعية أهلية -مؤسسة مستشفى اورام االطفال  00/21/0210 20/20/0210

 ر القاهره ذاكر حسين مدينه نص 01

 

2041662 

 

09- 

00- 

01- 

06 

- 

02 

 محمود  سليمان سالم جمعية أهلية -مؤسسة مستشفى اورام االطفال  00/21/0210 20/20/0210

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2041661 

 

01- 

00- 

00- 

04 

- 

09 

 د  سليمان سالممحمو جمعية أهلية -مؤسسة مستشفى اورام االطفال  00/21/0210 20/20/0210

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2041660 

 

09- 

00- 

01- 

06 

- 

42 

 محمود  سليمان سالم جمعية أهلية -مؤسسة مستشفى اورام االطفال  00/21/0210 20/20/0210

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2041660 

 

41- 

40- 

40- 

44 

- 

49 

 محمود  سليمان سالم جمعية أهلية -شفى اورام االطفال مؤسسة مست 00/21/0210 20/20/0210

 ذاكر حسين مدينه نصر القاهره  01

 

2090100 

 

 - -شركة ابناء اكرم حسن الحموى  29/20/0210 20/20/0210 06

 شركةتضامن اردنية

 أ /سمر اللباد

 10900القرية الذكية  192ص ب  

 القاهرة 
 

2090410 

 

 -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  19/21/0210 20/12/0210 6

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2090401 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م وهى  10/21/0210 20/12/0210 19

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 



 1660لسنة  1رقم  االستثمار
 

2090400 

 

 --شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  10/21/0210 20/12/0210 01

وهى شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا 

 1660لسنة  1لقانون االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2090409 

 

 --شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  10/21/0210 20/12/0210 01

وهى شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا 

 1660لسنة  1لقانون االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2099901 

 

شركة ذات  -جنرال موتورز ال ال سى   20/20/0210 0

ين مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوان

 والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2090906 

 

شركة  --شركة جنرال موتورز ال ال سي  09/29/0210 20/20/0210 6

محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين 

 والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى 12

 القاهرة
 

2004102 

 

شركة  -شركة فودافون لالتصاالت ش م م  02/24/0219 20/20/0219 01

مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار 

 1660لسنة  1رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2004100 

 

شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م وهى  10/21/0210 20/29/0210 09

مؤلفة طبقا لقانون  شركة مساهمة مصرية

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2010116 

 

 -ش م م  -شركة فودافون مصر لالتصاالت  10/24/0214 20/20/0214 19

وهى شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا 

 1660لسنة  1لقانون االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109مس التجمع الخا 004ص.ب 

 

2010162 

 

 -ش م م  -شركة فودافون مصر لالتصاالت  10/24/0214 20/20/0214 09

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2010161 

 

 ---شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  19/29/0214 20/24/0214 01

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون 

 1660لسنة  1االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2010160 

 

 -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م  10/24/0214 20/20/0214 41

وهى شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا 

 1660لسنة  1لقانون االستثمار رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004.ب ص

 

2061100 

 

شركة  -منطقة حرة ذ.م.م  -ميدل ايست نيوز   29/11/0211 20/29/0219 09

ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا 

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

عبد الرحمن حلمي) مكتب نور وسليم 

بالتعاون مع التميمى ومشاركوه 

 القانونية( للمحاماه واالستشارات

والكائن ببرج ستار كابيتال تاور مبنى 

الدور العاشر شارع جزيرة  9،0رقم 

 العرب المهندسين الجيزة
 

2011099 

 

  -ا نتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى  04/21/0210 20/26/0219 02

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا 

  لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

 نزية أخنوخ صادق

 القاهرة 1169ص . ب 

 

2016240 

 

شركة  -فودافون مصر لألتصاالت ش.م.م  00/10/0219 20/12/0219 19

مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار 

 60لسنة  1رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2016246 

 

شركة  -تصاالت ش.م.م  فودافون مصر لآل 00/10/0219 20/12/0219 01

مساهمة مصرية  مؤلفة طبقا لقانون االستثمار 

 60لسنة  1رقم 

 نرمين العلى

 11109التجمع الخامس  004ص.ب 

 

2009069 

 

شركة  -شركة جنرال موتورز ال ال سى  10/20/0210 20/21/0210 10

محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين 

 والية ديالوير 

 رزقناهد وديع 

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  12

 القاهرة 

 


