
جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديل بيانات الوكيل
بيانات الوكيل الجديـداسم المالك تاريخ التسـجيلتاريخ االشهار  الفئةرقم الطلب

جالكسو جروب ليمتد - شركة بريطانية0037159507/02/196224/05/1962
محدودة مؤلفة طبقا لقوانين بريطانياا

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
كونفاتيكا أنك شركة مساهمة نظمتا طبقا0074341507/07/199017/07/1991

لقوانين ديالوير
ناهد وديع رزق

 ش عائشه التيموريه جاردن ستى10
 محمد فريد 129القاهرة - ص ب 

أ /سمر اللباداوتسوكا فارما ستيكال كو ليمتد شركة محدودة0075350507/11/199104/10/1999
-12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

ميير انتليكتوال بروبريتيز ليمتد شركة محدودة0076802807/03/199108/02/1992
المسئولية قائمة ومؤلفة طبقًا لقوانين انجلترا

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
أ /سمر اللبادكي سيستمز كورب0102903907/06/199905/01/2000

6   12577 القرية الذكية 150 ص ب 
اكتوبر جمهورية مصر العربية

نيوهورايز ونز اديوكشين كوربوريشن01051001607/01/200214/10/2002
مساهمه شركة مساهمة مولفة وقائمة طبقا

لقوانين والية ديالوير

محمود  رجائى الدقى
 سيدى جابر - االسكندريه 452ص ب 

نيوهورايز ونز اديوكشين كوربوريشن01051014107/01/200214/10/2002
مساهمه شركة مساهمة مولفة وقائمة طبقا

لقوانين والية ديالوير

محمود  رجائى الدقى
 طريق الحرية _جليم_ اول الرمل542

_االسكندرية_
اس . سى . جونسون آند صن ، انك شركة0126062407/06/200512/02/2006

مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسن
د.يوسف ميخائيل رزق

 -كود بريدي رقم1117ص.ب 
- القاهره11511

اس.سي . جونسون اند صن . انك - شركة0126063507/08/200526/04/2006
مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسن

د.يوسف ميخائيل رزق
 -كود بريدي رقم1117ص.ب 
- القاهره11511

د.يوسف ميخائيل رزقاس . سى . جونسون آند صن ، انك01260651707/01/200624/01/2007
 -كود بريدي رقم1117ص.ب 
- القاهره11511

د.يوسف ميخائيل رزقاس . سى . جونسون آند صن ، انك0126068307/04/200505/06/2006
 -كود بريدي رقم1117ص.ب 
- القاهره11511

اس . سى . جونسون آند صن - انك - شركة01260721626/10/2016
مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسن

د.يوسف ميخائيل رزق
 -كود بريدي رقم1117ص.ب 
- القاهره11511

اس . سى . جونسون آند صن - انك - شركة01260732107/11/200517/10/2006
مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسونا

د.يوسف ميخائيل رزق
 -كود بريدي رقم1117ص.ب 
- القاهره11511

ماهيندرا اند ماهيندرا ليمتد - شركة متحدة01295741207/11/200807/04/2009
مؤلفة طبقا لقوانين الهند

محمود الوليلى
 السرايات - االسكندريه 243 ص ب 

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01304011607/08/200315/12/2003
انسومات ش.م.م شركة مساهمة مصرية

عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01304021707/09/200522/03/2006

انسومات ش م م شركة مساهمة
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركه صناعه الموا د العازله ومشتقاتها01304031907/09/200522/03/2006

انسومات /ش.م.م شركة مساهمة
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01304041607/08/200315/12/2003

انسومات ش.م.م.شركة مساهمة مصرية
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01304051707/10/200319/04/2004

أنسومات )ش. م. م. ( شركة مساهمة مصرية
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (



 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01304061907/08/200330/11/2003

انسومات ش.م.م - شركة مساهمة مصرية
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01304071607/07/200314/12/2003

انسوبات / ش. م. م. شركة مساهمة
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01304081707/08/200314/12/2003

انسوبات / ش. م. م.شركة مساهمة مصرية
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركه صناعه المواد العازله ومشتقاتها01304091907/08/200314/12/2003

انسومات ش م م - شركة مساهمة
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيسشركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها ش م م01314341607/03/200423/05/2004

مجلس االدارة )من له حق التوقيع (
 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20

شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01314371607/06/200403/09/2005
انسومات ,,مساهمة

عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
صناعة المواد العازلة ومشتقاتها انسومات ش01314381707/08/200401/06/2009

م م شركة مساهمة مصرية
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها01314391907/12/200319/04/2004

استومات _ مساهمة
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
بيانات للملكية الفكرية - منى داغرموتوروال  تريد مارك هولدينجز  ال ال سي 0131853907/05/200409/08/2004

 بانوراما اكتوبر - القاهرة51 ص .ب 
 - عمارات  العبور   عمارة11811

128 شقة 12 الدور 14
فيريزون تريد مارك سير فيسيز ال ال سى01321001607/03/200406/07/2005

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين
والية ديالوير بالوالياتا المتحدة االمريكية

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سي -01321013507/10/200403/07/2005

شركة محدودة المسئولية
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
 محمد فريد129القاهرة ص ب 

فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال سى -01321033607/03/200406/07/2005
شركة محدودة تالمسئولية مؤلفة طبقا لقوانين

والية ديالوير بالوالياتا المتحدة االمريكية

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
ديال فال هولدنج أب شركة مساهمة مؤلفة طبقا0135285107/09/200506/03/2006

لقوانين السويد
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
 محمد فريد129القاهرة ص ب 

ديالفال هولدنج اب - شركة مساهمة مؤلفة0135286307/09/200507/03/2006
طبقا لقوانين السويد

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
ديالفال هولدنج ا ب شركة مساهمة مؤلفة طبقا0135288507/11/200530/07/2006

لقوانين السويد
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
 محمد فريد129القاهرة ص ب 

ديالفال هولدنج ا ب شركة مؤلفة طبقا لقوانين0135289607/11/200530/07/2006
السويد

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
ديالفال هولدنج ا ب شركة مساهمة مؤلفة طبقا0135290707/11/200530/07/2006

لقوانين السويد
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10
- القاهرة 

ديالفال هولدنج اب ،شركة مساهمة مؤلفة01352911807/09/200506/03/2006
طبقا لقوانين السويد

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
ناهد وديع رزقديالفال هولدنج اب شركة مساهمة0135292907/10/200510/05/2006

 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10
- القاهرة 



ناهد وديع رزقديالفال هولدنج اب_01352931107/09/200507/03/2006
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
ديالفال هولدنج ا ب شركة متحدة مؤلفة طبقا01352941207/01/200527/07/2006

لقوانين السويد
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10
- القاهرة 

ديالفال هولدنج أ ب شركة مؤلفة طبقالقوانين01352951707/08/200507/03/2006
السويد

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
ديالفال هولدنج اب شركة مؤلفة طبقا لقوانين01352961807/10/200511/05/2006

السويد
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10
- القاهرة 

ديالفال هولدنج اب ، شركة مؤلفة طبقا01352972107/09/200506/03/2006
لقوانين السويد

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
ناهد وديع رزقديالفال هولدنج اب شركة مساهمه01352982507/09/200505/03/2005

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
 محمد فريد129القاهرة ص ب 

ناهد وديع رزقديالفال هولدنج اب شركة مساهمه01352992707/09/200506/03/2006
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
ديالفال هولدنج أ، ب - شركة مؤلفة طبقا01353003107/09/200507/03/2006

لقوانين السويد - للصناعة والتجارة
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10
- القاهرة 

ديالفال هولدنج أب _ شركة مساهمة مؤلفة01353013607/01/200821/05/2008
طبقًا لقوانين السويد

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
ديالفال هولدنج اب شركه مساهمة طبقا01353023707/09/200607/03/2006

لقوانيها السويدشركة مساهمة
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10
- القاهرة 

ديالفال هولدنج اب شركة مؤلفة طبقا لقوانين01353034107/09/200507/03/2006
السويد

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
ناهد وديع رزقديال فال هولدنج اب01353044207/09/200507/03/2006

 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10
- القاهرة 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسفكان لصناعة وتعبئة العلب ش . م .م0139748307/09/200506/03/2006
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهلرة48
شركة كان لصناعة وتعبئة العلب شركة0139752307/06/200526/09/2005

مساهمة
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف

محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 ش حمدى الظاهر القاهرة  ص -48
 الظاهر 28ب 

شركةريكيت بنكيزرا ان - فى شركة عامة0173900307/06/200616/10/2007
محدودة المسئولية

سماس للملكية الفكرية
عمارات العبور - صالح سالم - مدينة

 بانوراما اكتوبر -51نصر ص ب 
11811القاهرة 

مكتبة الطلبة للطبع والنشر والتوزيع ) سلوى02024721607/08/200809/04/2009
صموئيل وشركاها (- شركة تضامن

صالح فاروق المصرى
 ش المساحة الدقى - الجيزة27

بتروليم ناسينال بيرهارد )بتروناس(ا شركه0220400107/11/200911/02/2010
محدودة باالسهم مؤلفة طبقا لقوانين ماليزيا

مراد محمد نصر - وكيل براءات
 الحى الثامن - م نصر7524ص.ب.  
- القاهرة

بتروليم ناسينال بيرهارد )بتروناس(ا - شركه0220401407/11/200909/03/2010
محدودة باالسهم مؤلفة طبقا لقوانين ماليزيا

مراد محمد نصر - وكيل براءات
 الحى الثامن - م نصر7524ص.ب.  
- القاهرة

اديلوس ج.م .ب .ه اند كو كى جى شركة02309892907/07/201217/08/2014
محدودة المسئولية

أ /سمر اللباد
6   12577 القرية الذكية 150 ص ب 

اكتوبر جمهورية مصر العربية
شركة سماس للملكية الفكرية يمثلهمااال جى اليكترونيكس إنك - )شركة مساهمة0234954907/05/201301/08/2013



هاله وحيد محمد احمد او مني عرفه كورية(
بانوراما اكتوبر - القاهرة51ص.ب

11811
فالش انترتيمانت اف زد - ال ال سي - شركة02370914107/11/201025/09/2011

ذات مسؤولية محدودة
عبد الرحمن عادل حلمى

 العجوزة12654ص .ب  
فالش انترتيمانت اف زد - ال ال سي - شركة02371904107/10/201030/03/2011

ذات مسئولية محدودة
عبد الرحمن عادل حلمى

 العجوزة12654ص .ب  
فالش انترتيمانت اف زد - ال ال سي - شركة02371914307/10/201219/12/2013

ذات مسئولية محدودة
عبد الرحمن عادل حلمى

 العجوزة12654ص .ب  
أحمد منير عبد العزيز الجمل وشريكه -02378424107/11/201213/02/2013

سمارت جيم - شركة تضامن
محمود سليمان سالم 

 شارع ذاكر حسين - مدينة نصر -28
القاهرة 

ستاروود هوتيلز اند ريزورتز ورلدويد،ال ال02410334507/06/201201/02/2017
سي - شركة محدودة المسؤولية 

حازم منيرا وهبة
 القاهرة 11568 الجزيرة 114ص ب 

بريستول مايرز سكويب كومبانىا - شركة0241599507/01/201126/06/2011
امريكية متحدة مؤلفة طبقا لقوانين والية

ديالور

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها --02459801707/01/201418/11/2014

انسومات -- شركة مساهمة مصرية
عبد الخالق ثروت عبد الغفار- رئيس
مجلس االدارة )من له حق التوقيع (

 شارع هارون -الدقى- الجيزة 20
أنى دى البايه دى فالفينى - ترويات - شركة02462673007/06/201102/04/2012

مساهمة وفقا لقوانين فرنسا
الكمال للملكيه الفكريه  - سامح كمال  

 روض الفرج - كود245ص ب 
  القاهرة .11689

يلديز هولدينج ايه . اس - شركة مساهمة02477093007/02/201414/05/2014
تركية

ميشيل مطيع جاد اللة
 اكتوبر6 مدينة الفردوس - 3ص ب 

بريستول مايرز سكويب كومبانىا - شركة0253109507/02/201226/06/2012
مساهمة تالفت فى ديالوير

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 
آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية0253933307/09/201202/04/2013

مساهمة تألفت بموجب قوانين والية تكساس
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
 محمد فريد129القاهرة ص ب 

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية0253934507/09/201202/04/2013
مساهمة تألفت بموجب قوانين والية تكساس

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية02539353007/09/201202/04/2013

مساهمة تألفت بموجب قوانين والية تكساس
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
 محمد فريد129القاهرة ص ب 

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية0253937307/01/201411/03/2014
مساهمة تألفت بموجب قوانين والية تكساس

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية0253938507/02/201407/05/2014

مساهمة تألفت بموجب قوانين والية تكساس
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
 محمد فريد129القاهرة ص ب 

آلوفيرا أوف أمريكا ، انك - شركة امريكية02539393007/12/201316/02/2014
مساهمة تألفت بموجب قوانين والية تكساس

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

 محمد فريد129القاهرة ص ب 
شركة أويلز أند جرينز - ش ذ . م . م - شركة02578963107/05/201227/01/2013

ذات مسئولية محدودة
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف

محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 ش حمدى الظاهر القاهرة  ص -48
 الظاهر 28ب 

شركة أويلز أند جرينز - ش ذ . م . م - شركة02578972907/05/201227/01/2013
ذات مسئولية محدودة

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة  ص -48
 الظاهر 28ب 

شركة أويلز أند جرينز - ش ذ . م . م - شركة02578983107/05/201227/01/2013
ذات مسئولية محدودة

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة  ص -48
 الظاهر 28ب 



ذا هان سيلسشيال جروب - انك - شركة03354353009/06/2019
مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا  لقوانين واليه

ديالوير

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التمورية - جاردن سيتى10

- القاهرة 


