
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
  

  الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

٠٠٣٠١٢١ 
 

فيليب موريس براندس اس ايه ار ال شركة  ١٨/٠٣/١٩٥٦ ٠٧/٠٩/١٩٦٢ ٣٤
 محدودة المسئولية طبقا لقوانين سويسرا

  أ/هدى عبد الهادى
 االسكندرية١١١٧ص.ب.

 

٠٠٣١٣٣٨ 
 

  ناهد وديع رزق ذي وهيتاكر ال ال سي ١٢/٠٩/١٩٥٦ ٠٧/٠٦/١٩٥٦ ١٧
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩ص ب القاهرة 
 

٠٠٣٩١٥٠ 
 

كونتيننتال اوتوموتيف ج م ب ه . شركة  ١٥/١٠/١٩٦٢ ٠٧/٠٧/١٩٦٢ ١٤
 المانية محدودة المسئولية

  هشام رؤوف محمود
المجاورة  ٢٠الدور الثالث بنايه رقم 

الثالثه الحى االول الشيخ زايد القاهرة 
 الشيخ زايد  ٦٥ص ب 

 

٠٠٤٦٣٣٩ 
 

  ناهد وديع رزق جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد  ٠٨/٠٧/١٩٧١ ٠٧/٠١/١٩٧١ ٥
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥١٢٣٤ 
 

فيليب موريس براندس اس ايه ار ال شركة  ١١/٠٨/١٩٧٦ ٠٧/٠٥/١٩٧٦ ٣٤
 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا

  أ/هدى عبد الهادى
 االسكندرية ١١١٧ص ب 

 

٠٠٥٢٤٢٣ 
 

  ناهد وديع رزق جالكسوجروب ليمتد شركة بريطانية محدودة ١٦/١٠/١٩٨٦ ٠٧/٠٧/١٩٧٧ ٥
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥٢٤٢٤ 
 

شركة بريطانية  - جالكسوجروب ليمتد  ١٦/١٠/١٩٧٧ ٠٧/٠٧/١٩٧٧ ١٦
مة طبقا لقوانين محدودة المسئولية تاسست وقائ

 انجلترا

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥٦٠٩٩ 
 

اوتزوكا فارما سوتيكال كو ليمتد شركة  ١٧/٠٥/١٩٨١ ٠٧/١٢/١٩٧٩ ٥
 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

  أ /سمر اللباد
   ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  

 جمهورية مصر العربيةاكتوبر  ٦
 

٠٠٦٢٦٤٧ 
 

شركة  - فيليب موريس براندس اس ايه ار ال  ١٠/١٢/١٩٨٦ ٠٧/٠٧/١٩٨٧ ٣٤
 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا

  أ/هدى عبد الهادى
 االسكندرية ١١١٧ص ب 

 

٠٠٦٩٠٢٦ 
 

اوكى اى اليكتريك اند سترى كو , ليمتد شركة  ١١/٠٩/١٩٨٨ ٠٧/٠٣/١٩٨٨ ٥٠
 حدودة المسئوليةم

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٧٧٣٨٩ 
 

بى تى اندوفود ساكيز مكمور تى بى كيه ذات  ١١/١٢/١٩٩٣ ٠٧/٠١/١٩٩٢ ٣٠
 مسؤلية محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٠٣٤٦٤ 
 

كايشا ش  - هوندا جيكين كوجابو كابوشيكي  ١٤/٠٣/١٩٩٨ ١٥/٠٧/١٩٩٧ ١٢
 .مساهمة. يابانيه

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١١٤٢٤٢ 
 

شركة محدودة  - جنرال موتورز ال. ال . سى  ٢٣/٠٦/٢٠٠١ ٠٧/١١/٢٠٠٠ ١٢
 لقوانين والية ديالويرالمسئولية مؤلفة طبقا 

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١١٤٨٤٥ 
 

  ناهد وديع رزق ذي وهيتاكر ال ال سي ١٩/٠٦/٢٠٠١ ٠٧/٠١/٢٠٠١ ٧
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١١٤٨٤٦ 
 

  ناهد وديع رزق ذي وهيتاكر ال ال سي ٢٧/٠٩/٢٠٠٧ ٠٧/٠٣/٢٠٠٧ ٨
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٢٥٧٠٨ 
 

شركه  - هوارد جونسون انترناشيونال انك  ٢٢/٠٣/٢٠٠٣ ٠٧/٠٩/٢٠٠٢ ٤٢
مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير

  ناهد وديع رزق
سيتى  ش عائشة التيمورية جاردن ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٣٣٨٢٦ 
 

سميث كالين بيتشام ليمتد شركة ذات مسئولية  ١٥/٠٣/٢٠٠٥ ٠٧/٠١/٢٠٠٥ ٣
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٣٣٨٣٥ 
 

ت مسئولية شركه ذا- سميث كالين بيتشام ليمتد ١٥/٠٣/٢٠٠٥ ٠٢/١٠/٢٠٠٤ ٤٢
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٣٣٨٥٠ 
 

سميث كالين بيتشام ليمتد شركة ذات مسئولية  ٢٠/٠٢/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ٣
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 



٠١٣٣٨٥١ 
 

شركه ذات مسئولية - سميث كالين بيتشام ليمتد ٢٠/٠٢/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ٥
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٣٣٨٥٨ 
 

شركه ذات مسئولية - سميث كالين بيتشام ليمتد ٢٢/٠٢/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ٤١
 محدودة

  ناهد وديع رزق
لتيمورية جاردن سيتى ش عائشة ا ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٣٥٠٣١ 
 

  ناهد وديع رزق جالكسو جروب ليمتد شركة محدودة ١٥/٠٣/٢٠٠٦ ٠٧/٠٥/٢٠٠٥ ٥
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٣٩٢٢٦ 
 

  وكيل براءات - د نصر مراد محم هيوسونج كوربوريشن ش م كوريه ١٣/٠٩/٢٠٠٥ ٠٧/٠٦/٢٠٠٥ ٧
م نصر  - الحى الثامن  ٧٥٢٤ص.ب.  

 القاهرة - 
 

٠١٣٩٢٢٧ 
 

  وكيل براءات - مراد محمد نصر  هيوسونج كوربوريشن ش. مساهمة كورية ١١/١٢/٢٠٠٥ ٠٧/٠٧/٢٠٠٥ ٩
-١٢٥١٥ربيع الجيزى - ١٧٨ص.ب.
 الجيزة

 

٠١٣٩٢٢٨ 
 

  وكيل براءات - مراد محمد نصر  كورية هيوسونج كوربوريشن ش. مساهمة ١١/١٢/٢٠٠٥ ٠٧/٠٧/٢٠٠٥ ٢٣
-١٢٥١٥ربيع الجيزى - ١٧٨ص.ب.
 الجيزة

 

٠١٥١٤٩٠ 
 

شركة برج العرب للصناعات شركة مساهمة  ٢٩/٠٤/٢٠٠٨ ٠٧/٠٥/٢٠٠٦ ٣٥
 مصرية بنظام المناطق الحرة

احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 
  وكيل براءات - 

 - الحى الثامن  - ش محمد كريم  ٢٧
 هرةمدينة نصر القا

 

٠١٥١٤٩١ 
 

بنظام -شركة برج العرب للصناعة ش م م  ٢٩/٠٤/٢٠٠٨ ٠٧/٠٦/٢٠٠٦ ٣١
 شركة مساهمة مصرية - المناطق الحرة 

احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 
  وكيل براءات - 

 - الحى الثامن  - ش محمد كريم  ٢٧
 مدينة نصر القاهرة

 

٠١٥١٤٩٢ 
 

للصناعة ش م م بنظام شركة برج العرب  ١٢/١١/٢٠٠٦ ٠٧/٠١/٢٠٠٦ ٣٢
 المناطق الحرة شركة مساهمة مصرية

احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 
  وكيل براءات - 

 - الحى الثامن  - ش محمد كريم  ٢٧
 مدينة نصر القاهرة

 

٠١٥١٤٩٤ 
 

شركة برج العرب للصناعة ش م م بنظام  ١٢/١١/٢٠٠٦ ٠٧/١٢/٢٠٠٥ ١٦
 المناطق الحرة شركة مساهمة مصرية

دوح مصطفى على الطنطاوى احمد مم
  وكيل براءات - 

 - الحى الثامن  - ش محمد كريم  ٢٧
 مدينة نصر القاهرة

 

٠١٥٣٥٠٦ 
 

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )  ١٩/١٢/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ٣٠
 شركة مساهمة مصرية

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

 - ظاهر القاهرة  ص ش حمدى ال ٤٨
 الظاهر  ٢٨ب 

 

٠١٥٣٥١١ 
 

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )  ١٩/١٢/٢٠٠٦ ٠٧/٠٤/٢٠٠٦ ٢٩
 شركة مساهمة مصرية

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

 - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨
 الظاهر  ٢٨ب 

 

٠١٥٣٥١٢ 
 

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )  ١٩/١٢/٢٠٠٦ ٠٧/٠٤/٢٠٠٦ ٢٠
 شركة مساهمة مصرية

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

 - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨
 الظاهر  ٢٨ب 

 

٠١٥٣٥١٤ 
 

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )  ٠١/٠٨/٢٠٠٧ ٠٧/١١/٢٠٠٦ ٢٩
 شركة مساهمة مصرية

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

 - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨
 الظاهر  ٢٨ب 

 

٠١٥٣٩١٢ 
 

الشركة العربية لالستيراد والتصدير (مصر )  ٣٠/٠٣/٢٠٠٨ ٠٧/٠٥/٢٠٠٦ ٢٩
 شركة مساهمة مصرية

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 
  فظ ومنة يوسف محمد حافظمحمد حا

 - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨
 الظاهر  ٢٨ب 

 

٠١٦١٩٥٨ 
 

فيليب موريس براندس اس ايه ار ال شركة  ٢٧/٠٧/٢٠٠٦ ٠٧/١١/٢٠٠٥ ٣٤
 محدودة المسئولية طبقا لقوانين سويسرا

  أ/هدى عبد الهادى
 االسكندرية ١١١٧ص ب 

 

٠١٩٦٩٧١ 
 

شركة محدودة  - بنكيزر ان . فى ريكيت  ٠٢/٠٨/٢٠٠٩ ٠٧/٠٢/٢٠٠٩ ٣
 المسئولية هولندية

  سماس للملكية الفكرية
مدينة  - صالح سالم  - عمارات العبور 

 - بانوراما اكتوبر  ٥١نصر ص ب 
 ١١٨١١القاهرة 

 



٠١٩٩١٧٤ 
 

شركة مساهمة مؤسسة  - انك  ٢١فورايفر  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ٠٧/٠٥/٢٠٠٨ ٣٥
 طبقا لقوانين والية ديالوير

  ديبعمرو مفيد ال
 مصر  - القاهرة  -  ١٢٧٦ص . ب 

 

٠٢٠٥٥٠٣ 
 

االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل  انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى ١٩/١١/٢٠٠٩ ٠٧/٠٦/٢٠٠٩ ٣٠
  البراءات
 القاهرة  ١١٩٥ص ب 

 

٠٢٠٥٥٠٥ 
 

ادق وكيل االستاذ /نزية اخنوخ ص انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى ١٩/١١/٢٠٠٩ ٠٧/٠٦/٢٠٠٩ ٣٠
  البراءات
 القاهرة  ١١٩٥ص ب 

 

٠٢١٩٢٠٨ 
 

شركة  -- سوزوكى موتور كوربوريشن  ١٠/٠١/٢٠١٠ ٠٧/١٠/٢٠٠٩ ١٢
 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢١٩٢٠٩ 
 

شركة  -- تور كوربوريشن سوزوكى مو ١٠/٠١/٢٠١٠ ٠٧/١٠/٢٠٠٩ ١٢
 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٢٦٩٦٢ 
 

 -- تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة ذ م م  ٠٧/٠٩/٢٠١٠ ٠٧/٠٥/٢٠١٠ ٣٨
 شركة امارتية ذات مسئولية محدودة

  عبد الرحمن عادل حلمى
 العجوزة ١٢٦٥٤ص .ب  

 

٠٢٣١٨٣٨ 
 

  ناهد وديع رزق هاودن تيربو  جى ام بى اتش ٢٣/١١/٢٠١٥ ٠٧/٠٦/٢٠١١ ٧
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٣٣٥٧٣ 
 

ري/ماكس ، ال ال سي شركة محدودة  ٠٧/٠٦/٢٠١٥ ٠٧/١٠/٢٠١١ ٣٥
ن والية المسؤلية مؤلفة وقائمة طبقا لقواني

 ديالوير

شركه الخدمات المتحده للعالمات 
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠٢٣٦٢٠٢ 
 

١ - 
٤ - 

١٦- 
٣٥- 
٣٧- 
٣٩- 
٤٠ 

 - 
٤٢ 

وكيل  - احمد محمد جمال ابو على  بروم بى جى اس سي جاز  ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٠٧/٠٩/٢٠١٠
  براءات 

ش عبد القادر حمزه مبنى كايرو  ٢
 - قصر النيل  -سنتر جاردن ستى 

 القاهرة 

 

٠٢٣٦٢٠٣ 
 

١ - 
٤ - 

١٦- 
٣٥- 
٣٧- 
٣٩- 
٤٠ 

 - 
٤٢ 

وكيل  - احمد محمد جمال ابو على  بى جى اس سي جازبروم   ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٠٧/٠٩/٢٠١٠
  براءات 

مبنى كايرو  ش عبد القادر حمزه ٢
 - قصر النيل  -سنتر جاردن ستى 

 القاهرة 

 

٠٢٣٧٠٣٦ 
 

شركة  -ذى جوديير تاير اند راير كومبانى  ١١/٠٨/٢٠١١ ٠٧/١٠/٢٠١٠ ١٢
 امريكية تألفت فى اوهايو 

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٤١٧٩٥ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٢/٠٥/٢٠١١ ٠٧/٠١/٢٠١١ ١
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٧٩٦ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٢/٠٥/٢٠١١ ٠٧/٠١/٢٠١١ ٢
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - سين الحي السابع ش ذاكر ح ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٧٩٧ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٣
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٧٩٨ 
 

 - الرشيدى الميزان  شركة مصانع حلويات ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٤
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٠ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٦
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - نصر  مدينة
 



٠٢٤١٨٠٢ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٨
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٣ 
 

 -- شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٩
 ة مساهمة مصريةشرك

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٤ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ١٠
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٥ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ١١
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٦ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٣٠/٠٥/٢٠١٣ ٠٧/٠٣/٢٠١٣ ١٢
 شركة مساهمة مصرية

  سليمان سالم محمد محمود
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٧ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٣/٠٨/٢٠١٢ ٠٧/٠٤/٢٠١٢ ١٣
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٨ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٠٥/٠٧/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ١٤
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٠٩ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ١٥
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١١ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ١٧
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١٢ 
 

 - مصانع حلويات الرشيدى الميزان شركة  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ١٨
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١٣ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ١٩
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ي السابع ش ذاكر حسين الح ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١٤ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٠
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١٥ 
 

 - يدى الميزان شركة مصانع حلويات الرش ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢١
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١٦ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٢
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  -  مدينة نصر
 

٠٢٤١٨١٧ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٣
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١٨ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٤
 ساهمة مصريةشركة م

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨١٩ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٥
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٢٠ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٦
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٢١ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٧
 شركة مساهمة مصرية

  يمان سالم محمدمحمود سل
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٢٢ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠٢١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٢٨
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨



 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٢٣ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٠٧/٠٧/٢٠١٤ ٠٧/٠٥/٢٠١٤ ٢٩
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٢٤ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ١٠/١٠/٢٠١٢ ٠٧/٠٦/٢٠١٢ ٣٠
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - كر حسين الحي السابع ش ذا ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٢٦ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٣٢
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٢٧ 
 

 - يات الرشيدى الميزان شركة مصانع حلو ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٣٣
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٠ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٣٦
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨
 القاهرة- ينة نصر مد

 

٠٢٤١٨٣١ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٣٧
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٢ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٣٨
 مساهمة مصرية شركة

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٣ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٣/٠٨/٢٠١٢ ٠٧/٠٤/٢٠١٢ ٣٩
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٤ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٤٠
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٥ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٧/٠٦/٢٠١١ ٠٧/٠٢/٢٠١١ ٤١
 شركة مساهمة مصرية

  سالم محمد محمود سليمان
-الحي السابع  - ش ذاكر حسين ٢٨

 القاهرة- مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٦ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٣/٠٨/٢٠١٢ ٠٧/٠٤/٢٠١٢ ٤٢
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٧ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٠/٠٥/٢٠١٣ ٠٧/٠٢/٢٠١٣ ٤٣
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٨ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٢/٠٥/٢٠١١ ٠٧/٠١/٢٠١١ ٤٤
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ر حسين الحي السابع ش ذاك ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤١٨٣٩ 
 

 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  ٢٢/٠٥/٢٠١١ ٠٧/٠١/٢٠١١ ٤٥
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤٥٣٤١ 
 

 --- لويات الرشيدى الميزان شركة مصانع ح ٢١/٠٩/٢٠١٤ ٠٧/٠٢/٢٠١٣ ٢٩
 شركة مساهمة مصرية

  محمود سليمان سالم محمد 
 - ش ذاكر حسين الحي السابع  ٢٨

 القاهرة  - مدينة نصر 
 

٠٢٤٥٥١٠ 
 

شركة صفصاف للصناعة والتجارة  ٠٧/٠٥/٢٠١٤ ٠٧/٠٢/٢٠١٤ ٣٢
 شركة محدودة المسئولية - والمقاوالت ش م م 

  ناهد وديع رزق
ية جاردن سيتى ش عائشة التيمور ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٥٦٨٥٧ 
 

  سلوى ميخائيل رزق شركة امريكية -انك  ٣٠٣كرفيوشن    ٢٢/٠٢/٢٠١٥ ٠٧/٠٣/٢٠١٤ ٩
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٢٥٦٨٥٨ 
 

  سلوى ميخائيل رزق شركة مساهمةامريكية - انك  ٣ ٣كرفيوشن  ١٤/٠٤/٢٠١٤ ٠٧/٠٢/٢٠١٤ ٩
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٢٥٨٥٤٢ 
 

أندر ارمور، أنك شركة مساهمة طبقا لقوانين  ٢٦/١١/٢٠١٨ ٠٧/٠٩/٢٠١٨ ١٨
 الواليات المتحدة االمريكية- والية مريالند

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

  ناهد وديع رزقشركة مساهمة طبقا  -- اندر ارمور ، انك  ٠١/١٠/٢٠١٢ ٠٧/٠٦/٢٠١٢ ١٨ ٠٢٥٨٥٤٥



ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠ لقوانين والية مريالند 
 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 

 

٠٢٥٩٥٤٩ 
 

شركة  -بايلس شوسورس وارلدوايد ، انك  ٢٩/١١/٢٠١٢ ٠٧/٠٨/٢٠١٢ ١٨
 مساهمة امريكية

  ناهد وديع رزق
ة جاردن سيتى ش عائشة التيموري ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٦٤٢٥١ 
 

شركة يابانية  - أس أم سى كوربوريشن  ١١/٠٦/٢٠١٣ ٠٧/٠٤/٢٠١٣ ٦
 مساهمة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٦٤٢٥٣ 
 

 شركة مساهمة - اس ام سى كوربوريشن  ٢٤/٠٥/٢٠١٨ ٠٧/٠٣/٢٠١٨ ٩
 يابانبة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٦٤٢٥٤ 
 

شركة  يابانبة  - اس ام سى كوربوريشن  ١٤/٠٣/٢٠١٨  ١١
 مساهمة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٦٤٢٥٥ 
 

شركة مساهمة  -- اس ام سى كوربوريشن  ١٤/٠٥/٢٠١٣ ٠٧/٠١/٢٠١٣ ١٧
 يابانبة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٦٤٥٢٩ 
 

شركة متحدة  - كى تى اند جى كوربوريشن  ١٤/٠٥/٢٠١٣ ٠٧/١٢/٢٠١٢ ٣٤
 كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين كوريا

  أ /سمر اللباد
   ١٢٥٧٧ة الذكية القري ١٥٠ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية ٦
 

٠٢٦٦٠٨٢ 
 

آبرو انداستريز ، انك شركة امريكية مساهمة  ١٢/٠٦/٢٠١٣ ٠٧/٠٤/٢٠١٣ ١٧
 مؤلفة طبقا لقوانين انديانا

  هشام رؤوف محمود  
طريق الحرية أبراج الزراعيين  ٦٣٣

الدور الخامس جناكليس  ٢البرج 
 ١٠االسكندرية مصر (ص ب 

 ) ٢١٤١١راياالس
 

٠٢٧٧١١٦ 
 

٩ - 
٣٥ 

محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوي  ٢٦/٠٤/٢٠١٥ ٠٧/٠٦/٢٠١٤
شركة  - شركة توب كوزميتك  - وشريكه 
 تصامن

  ايمن انور عزب
عطفة عبد الرحمن من ش  ١تبع  ٢

 السبع قاعات البحرية الجمالية القاهرة
 

٠٢٧٧١١٩ 
 

د الكريم السيد الشرقاوي محمد نبيل عب ٢٧/١٠/٢٠١٣ ٠٧/٠٧/٢٠١٣ ٣
شركة  - شركة توب كوزميتك  - وشريكة 
 تصامن

  ايمن انور عزب
عطفة عبد الرحمن من ش  ١تبع  ٢

 السبع قاعات البحرية الجمالية القاهرة
 

٠٢٨٠٣٢٩ 
 

محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى  ١٦/٠١/٢٠١٤ ٠٧/١٠/٢٠١٣ ٣
شركة  - شركة توب كوزمتيك  - وشريكة 
 تضامن

  من انور عزباي
عطفة عبد الرحمن من ش  ١تبع  ٢

 السبع قاعات البحرية الجمالية القاهرة
 

٠٢٨١٩١٨ 
 

محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى  ٣١/١٢/٢٠١٤ ٠٧/٠١/٢٠١٤ ٣
شركة  - شركة توب كوزمتيك  - وشريكه 
 تضامن

  ايمن انور عزب
عطفة عبد الرحمن من ش  ١تبع  ٢

 الية القاهرةالسبع قاعات البحرية الجم
 

٠٣٣٦٨٢٥ 
 

شركة مساهمة   - المصرية لطحن الحبوب  ١٢/٠٩/٢٠١٩ ٠٧/٠٧/٢٠١٩ ٣٩
 مصرية 

  رويدا يحي محمد كمال 
 -التجمع الخامس  - ش الشويفات  ٣٠٩

 القاهره الجديده
 

٠٣٣٦٨٢٦ 
 

شركة مساهمة   - المصرية لطحن الحبوب  ١٢/٠٩/٢٠١٩ ٠٧/٠٧/٢٠١٩ ٣٩
 مصرية 

  كمال رويدا يحي محمد 
 -التجمع الخامس  - ش الشويفات  ٣٠٩

 القاهره الجديده
 

٠٣٣٦٨٢٩ 
 

شركة مساهمة   - المصرية لطحن الحبوب  ١٠/١٢/٢٠١٩ ٠٧/١٠/٢٠١٩ ٣٩
 مصرية 

  رويدا يحي محمد كمال 
 -التجمع الخامس  - ش الشويفات  ٣٠٩

 القاهره الجديده
 

٠٣٣٦٨٣٥ 
 

شركة  مساهمة   - حبوب المصرية لطحن ال ١٠/٠٣/٢٠٢٠ ٠٧/١٢/٢٠١٩ ٣٩
 مصرية 

  رويدا يحي محمد كمال 
 -التجمع الخامس  - ش الشويفات  ٣٠٩

 القاهره الجديده
 

٠٣٤١٢١٢ 
 

شركة ذات  - نون أيه دى هولدينغز ليمتد  ٢٣/٠٥/٢٠٢١ ٠٧/١٠/٢٠٢٠ ٩
مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 االمارات العربية المتحدة

  بدينا عمرو مفيد الدي
 مصر  - القاهرة  -  ١٢٧٦ص . ب 

 

٠٣٧٤٣٢٧ 
 

شركة  - المصرية لطحن الحبوب ش.م.م    ٢٥/٠٤/٢٠٢١ ٠٧/٠٢/٢٠٢١ ٣٠
 مساهمة مصرية

رويدا يحي - كي واي للمكليه الفكريه 
  محمد كمال 

المجاورة الثالثة  -الحى الخامس   ٣٠٩
القاهره  -التجمع الخامس  - الشويفات  - 

 الجديده
  


