
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0022180 

 

تليفونكن اليسينزسيز جى ام بى اتش ذات  1953/04/13 1960/03/07 9

 مسئولية محدودة بموجب قوانين المانيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0022181 

 

تليفونكن اليسينز سيز جى ام بى اتش ذات  1953/04/13 1960/03/07 9

 ئولية محدودة بموجب قوانين المانيامس

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0059816 

 

 أ /سمر اللباد ذي بروكتير اند جامبل كومبني 1985/08/11  3

 02511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0059846 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  تددانا ليم 1988/02/23 1987/11/07 12

 -مدينة   -الحى الثامن  - 1527ص.ب 

 القاهرة
 

0109730 

 

شركة مساهمة  -يونيون كاربيد كوربوريشن  2005/03/29 2002/01/07 1

تأسست وقائمة طبقاً لقوانين الواليات المتحدة 

 االمريكية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -ة القاهر -
 

0109731 

 

شركة مساهمة  -يونيون كاربيد كوربوريشن  2002/07/24 2001/03/07 40

تأسست وقائمة طبقاً لقوانين الواليات المتحدة 

 االمريكية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة   -
 

0109732 

 

شركة مساهمة  -يونيون كاربيد كوربوريشن  2002/07/24 2001/03/07 42

تأسست وقائمة طبقاً لقوانين الواليات المتحدة 

 االمريكية

 ناهد وديع رزق

جاردن  -ش عائشه التيموريه   01

محمد  021ص ب  -القاهرة  -ستى 

 فريد
 

0111433 

 

 ناهد وديع رزق فيرناليز ديفلوبمنت ليمتد 2001/10/01 2001/02/07 5

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0118476 

 

 دينا عمرو مفيد الديب شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  2002/06/07 2001/11/07 21

 مصر -القاهرة  - 0211ص . ب 
 

0118478 

 

 يد الديبدينا عمرو مف شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  2002/06/06 2001/10/07 29

 مصر -القاهرة  - 0211ص . ب 
 

0118479 

 

 دينا عمرو مفيد الديب شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  2003/03/15 2002/08/07 32

 مصر -القاهرة  - 0211ص . ب 
 

0122759 

 

 ناهد وديع رزق سليب كومفورت لبنان ش.م.ل 2002/07/13 2002/01/07 20

ستى ش عائشه التيموريه جاردن  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0150182 

 

سوايجلوك كومبانى شركة مساهمة أمريكية  2006/02/19 2005/08/07 1

 مؤلفة طبقا لقوانين والية اوهايواالمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 

0150183 

 

مباني شركة مساهمة امريكية سوايجلوك كو 2006/02/19 2005/08/07 4

 مؤلفة طبقا لقوانين والية اوهايواالمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 

0150185 

 

 ناهد وديع رزق ترزي سوايجلوك كومباني / ش. م. 2006/02/19 2005/08/07 7

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 

0150186 

 

سوايجلوك كومبانى شركة مساهمة امريكية  2007/03/18 2006/06/07 8

 مؤلفة طبقا لقوانين والية أوهايواالمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 

0150187 

 

سوايجلوك كومباني / شركة مساهمة  2006/10/15 2005/09/07 9

طبقا لقوانين والية  أمريكيسة مؤلفة

 أوهايواالمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 

0150188 

 

سوايجلوك كومبانى شركة مساهمة أمريكية  2006/08/15 2005/11/07 11

 مؤلفة طبقا لقوانين والية اوهايواالمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 

0150189 

 

سوايجلوك كومباني / شركة مساهمة أمريكية  2007/08/27 2007/02/07 17

 مؤلفة طبقا لقوانين والية اوهايواالمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 



0153672 

 

كة قائمة ومؤسسة جالكسوجروب ليمتد شر 2006/07/26 2005/10/07 3

 طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة -
 

0180027 

 

ستاربكس كوربوريش شركة مساهمة مؤلفة  2007/09/17 2007/03/07 30

 طبقا لقوانين والية واشنطن

 دينا عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  0211ص.ب 
 

0180029 

 

ستاربكس كوربوريش شركة مساهمة مؤلفة  2007/09/17 2007/03/07 32

 طبقا لقوانين والية واشنطن

 دينا عمرو مفيد الديب

 القاهرة 0211ص.ب 
 

0180030 

 

ستاربكس كوربوريش شركة مساهمة مؤلفة  2007/09/17 2007/03/07 36

 طبقا لقوانين والية واشنطن

 دينا عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  0211ب ص.
 

0193374 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -ذى هيرشى كمبانى  2008/05/26 2007/11/07 30

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 أ /سمر اللباد

 02511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0195746 

 

 ميخائيل رزقيوسف  انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 2009/07/26 2009/03/07 30

 00500كود -القاهرة  - 0001ص.ب 
 

0195747 

 

 يوسف ميخائيل رزق انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 2009/07/26 2009/03/07 30

 00500كود رقم  -القاهرة   0001

 القاهرة
 

0227184 

 

سانوفى أفينتس هيلث كير بى تى واى ال تى  2010/12/20 2010/06/07 32

ذات مسئولية محدودة مؤلفة شركة  -دى 

 وقائمة وفقا للقوانين االسترالية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0227741 

 

سانوفى أفنتس هيلث كير بى تى واى ال تى  2010/11/07 2010/05/07 32

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة  ---دى 

 ا للقوانين االستراليةوقائمة وفق

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0227743 

 

سانوفى أفنتس هيلث كير بى تى واى ال تى  2010/11/07 2010/05/07 30

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة  --دى 

 وقائمة وفقا للقوانين االسترالية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0227744 

 

سانوفى أفنتس هيلث كير بى تى واى ال تى  2010/11/07 2010/05/07 32

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة  ---دى 

 وقائمة وفقا للقوانين االسترالية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0227747 

 

سانوفى أفنتس هيلث كير بى تى واى ال تى  2010/11/10 2010/05/07 32

دى شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة 

 وفقا للقوانين االسترالية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0249347 

 

شركة  -ميكروستار إينتل كوال تى دى  2015/12/20 2011/10/07 9

محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين 

 تايوان

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

برج ابو الفدا االدارى  -ش ابو الفدا  3

 القاهرة-الزمالك - الدور الحادى عشر -
 

0255705 

 

شركة محدودة  -تينسنت هولدنجز ليمتد  2014/10/26 2012/05/07 12

المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر 

 الكايمن

 بهيه موفق مصطفى ابو النصر اليافى

شارع جمال عبد الناصر ناصيه  31

امام  -مدينة الزهور  -شارع ابو كيله 

عزبة  -البس محالت هاى نوجا للم

 مصر -النخل الغربيه 
 

0257622 

 

 سلوى ميخائيل رزق ستاربكس كوربوريشن 2013/06/03 2012/04/07 30

 مصر -القاهرة  - 0211ص . ب 
 

0260034 

 

شركة  -أوتسوكا فارما سوتيكال كو ، ليمتد. 2013/03/11 2012/07/07 5

 مساهمة يابانية

 أ /سمر اللباد

 02511ة القرية الذكي 051ص ب 

 القاهرة
 

0260035 

 

شركة  -أوتسوكا فارما سوتيكال كو ، ليمتد. 2013/08/25 2012/07/07 5

 يابانية مساهمة

 أ /سمر اللباد

 02511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0261184 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  شركة هندية -باجاج اوتو ليمتد  2016/10/12 2015/12/07 12

مدينة  -الحى الثامن  1527  ص.ب.

 القاهرة -نصر 
 

0264143 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كابشا ) وتتاجر  2015/02/18 2012/12/07 8

شركة  -ايضا باسم نيسان موتور كوليمتد 

 مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

محمد  021ب ص -القاهرة  -سيتى 

 فريد
 

0264144 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا  2015/02/18 2012/11/07 14

شركة  -ليمتد  -باسم نيسان موتور كو( 

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01



 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  - مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية
 

0264145 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا ) وتتاجر  2015/02/18 2012/11/07 16

شركة  -ايضا باسم نيسان موتور كوليمتد( 

 مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0264148 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كابشا ) وتتاجر  2015/02/18 2012/12/07 21

شركة مساهمة مؤلفة  -نيسان موتور كوليمتد 

 وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن  -ش عائشه التيموريه   01

محمد  021ص ب  -القاهرة  -ستى 

 فريد
 

0264152 

 

بشا ) وتتاجر باسم نيسان جيدوشا كابوشيكي كا 2015/02/18 2012/12/07 27

شركة مساهمة مؤلفة  -نيسان موتور كوليمتد 

 وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0264153 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا  2015/02/18 2012/11/07 28

شركة مساهمة  -وتور كوليمتد ( باسم نيسان م

 مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0264157 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا وتتاجرايضا  2016/03/30  6

شركة مساهمة  -باسم نيسان موتور كوليمتد 

 ئمة وفقا للقوانين اليابانيةمؤلفة وقا

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0264158 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا  2016/01/21 2015/10/07 8

شركة  -ليمتد(  -باسم نيسان موتور كو

 انيةمساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين الياب

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0264159 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا  2016/01/21 2015/10/07 14

شركة مساهمة  -ليمتد  -باسم نيسان موتور كو

 مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

شه التيموريه جاردن ستى ش عائ 01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0264161 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كابشا ) وتتاجر  2015/04/21 2015/02/07 18

شركة  -ايضا باسم نيسان موتور كو، ليمتد ( 

 مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

 جاردن ستى -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0264164 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كابشا ) نيسان  2016/02/21 2015/12/07 24

شركة مساهمة مؤلفة  -موتور كو,ليمتد( 

 وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0264165 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كابشا )وتتاجر   2016/03/01 2015/12/07 25

شركة  -ايضا  باسم نيسان موتور كو , ليمتد 

 مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0264166 

 

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا  2016/01/21 2015/10/07 26

شركة  -ليمتد (  -باسم نيسان موتور كو

 مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق ترزى

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0264168 

 

ا كابوشيكي كابشا وتتاجر نيسان نيسان جيدوش 2016/03/01 2015/12/07 28

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -موتور كوليمتد 

 وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0265533 

 

نيسان جيدوشا كابوشبكي كايشا وتتاجر ايضا  2016/07/19 2016/05/07 5

شركة مساهمة  -ان موتور كو ليمتد باسم نيس

 مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0265534 

 

نيسان جيدوشا كابوشبكي كايشا وتتاجر ايضا  2015/02/11 2013/02/07 1

اهمة شركة مس -باسم نيسان موتور كوليمتد 

 مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانية

 ناهد وديع رزق

جاردن  -ش عائشه التيموريه   01

محمد  021ص ب  -القاهرة  -ستى 

 فريد
 

0265538 

 

نيسان جيدوشا كابوشبكي كايشا وتتاجر ايضا  2015/02/11 2013/02/07 5

شركة مساهمة  -باسم نيسان موتور كوليمتد 

 وانين اليابانيةمؤلفة وقائمة وفقا للق

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0266034 

 

 -تي ان اس جروب هولدينجز ال تي دي  2014/09/01 2013/12/07 35

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين المملكة المتحدة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ة التيمورية ش عائش 01

 القاهرة -سيتي 
 

0266317 

 

شركة محدودة المسئولية  -كوراري كو. ليمتد  2013/05/21 2013/03/07 1

 نظمت وقائمة بموجب قوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0266319 

 

شركة نظمت وقائمة  -كوراري كو. ليمتد  2013/05/21 2013/03/07 17

 شمحدوده المسئوليه -بموجب قوانين اليابان 

 ناهد وديع رزق

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0266762 

 

شركة مساهمة امريكية  -سيلجين كوربوريشن  2013/05/26 2013/03/07 5

 تألفت فى والية ديالوير

 اهد وديع رزق ترزين

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01



 القاهرة -سيتي 
 

0267106 

 

 ناهد وديع رزق سانوفى 2015/09/14 2015/07/07 5

جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة  -
 

0267416 

 

شركة متحدة تأسست  -إلكترونك ارتز انك  2014/09/10 2013/09/07 9

 قائمة طبقا لقوانين والية ديالويرو

 سلوى ميخائيل رزق

 - 00500كود رقم  - 0001ص ب 

 القاهرة
 

0268197 

 

سيكو هولدنجز كابوشيكى كايشا ) سيكو  2014/02/24 2013/05/07 14

شركة محدودة  -هولدنجز كوربوريشن ( 

 المسئولية

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتى 
 

0268614 

 

شركة محدودة  -هاردى واى ال ال سى  2013/08/20 2013/06/07 25

 المسئولية تألفت فى ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0268618 

 

أوفيشيال بيلوتكس ال ال سي شركة امريكية  2013/08/20 2013/06/07 24

 ت مسئولية محدودةذا

 ناهد وديع رزق

 -ش عائشه التيموريه جاردن ستى  01

 محمد فريد 021ص ب  -القاهرة 
 

0269190 

 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة  -فيسبوك انك  2018/07/03 2017/01/07 9

الواليات  -طبقا لقوانيبن والية ديالوير 

 المتحدة االمريكية

 عمرو مفيد الديب

 مصر-هرهالقا- 0211ص ب 

 

0269368 

 

شركة مساهمة  -كارجيل انكوربوريتيد  2013/10/01 2013/07/07 5

 امريكية والية مينسوتا

 سلوى ميخائيل رزق

 - 00500كود رقم  - 0001ص ب 

 القاهرة
 

0269369 

 

شركة مساهمة  -كارجيل انكوربوريتيد  2013/10/01 2013/07/07 30

 امريكية والية مينسوتا

 ل رزقسلوى ميخائي

 - 00500كود رقم  - 0001ص ب 

 القاهرة
 

0272220 

 

شركة محدودة  -جالكسوجروب ليمتد  2015/01/12 2013/07/07 5

 المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق ترزي

 -جاردن سيتي  -عائشة التيمورية  01

 القاهرة
 

0272222 

 

شركة محدودة  -جروب ليمتد جالكسو 2015/01/12 2013/07/07 10

 المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتي 
 

0272587 

 

شركة هنديةمحدودة  -باجاج أوتو ليمتد. 2014/03/04 2013/09/07 12

 المسئولية

 مراد محمد نصر

ينة مد -الحي الثامن  - 1527ص.ب 

 القاهرة -نصر 
 

0335437 

 

شركة  -انك   -ذا هان سيلسشيال جروب  2018/02/12 2017/08/07 3

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 القاهرة -سيتى 
 

0357332 

 

لعالمات شركه الخدمات المتحده ل سناب انك 2018/12/16  9

احمد  -التجاريه ) محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين ( -محمد بركات 

 -ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 القاهرة -الزمالك  -الدور الحادى عشر 
 

0380596 

 

مصرى  -فرد   -عمرو رسالن محمد ناصف  2021/02/11 2020/12/07 31

 الجنسية

 جون جميل ابو العز

نوار الموازي لشارع  ش ابراهيم05

 القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخري

 


