
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0001090 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة -إكسايد تكنولوجيز  1941/12/02 1941/05/07 9

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0032099 

 

شركة مساهمة  -إكسون موبيل كوربوريشن  1959/06/09 1958/08/07 1

 أمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ة التيمورية ش عائش 01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0047516 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  كرودا أمريكاز إل إل سي 1974/12/28 1974/06/06 1

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0048222 

 

 ناهد وديع رزق ترزي بيبسيكو انك 1973/07/14 1973/04/07 32

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0056055 

 

وتتاجر  -سيكو هولدينجز كابوشيكي كايشا  1980/04/17 1980/10/07 14

 أيضاً باسم سيكو هولدينجز كوربوريشن

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0056631 

 

 -إنتركونتينينتال جريت براندز إل إل سي  1981/02/02 1980/10/07 29

 شركة أمركية ذات مسئولية محدودة

وكيل  -نزيه أخنوخ صادق إلياس 

 براءات وعالمات

 القاهرة - 0011ص.ب 
 

0057268 

 

نيسان  -نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا  1987/02/02 1986/10/07 12

 شركة محدودة -موتور كو ليمتد 

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0058543 

 

وكيل  -نزيه أخنوخ صادق إلياس  الكون انك محدودة المسئولية 1985/02/12 1983/10/17 5

 ات وعالماتبراء

 القاهرة - 0011ص.ب 
 

0060116 

 

كنتاكي فرايد تشيكن إنترناشيونال هولدنجز إل  1989/05/15  29

شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا  -إل سي 

 لقوانين والية ديالوير

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0060181 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة متحدة أمريكية -بيبسيكو  إنك  1985/09/15 1985/04/07 29

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0060182 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة متحدة أمريكية -بيبسيكو  إنك  1985/09/15 1985/04/07 30

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ب ص. -سيتي 

 القاهرة
 

0073472 

 

 ناهد وديع رزق ترزي بريتش ايرويز بي إل سي 1995/04/10 1994/04/07 39

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0081574 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة رودستار مانجمنت إس إيه 1995/08/29  9

جاردن  -مورية ش عائشة التي 01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0081663 

 

 ناهد وديع رزق ترزي بيبسيكو انك 1994/11/03 1993/03/07 32

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0083479 

 

 سمر اللباد شركة مساهمة -أليرجان، إنك  1999/06/15 1999/01/07 5

 القاهرة 02100 -إمبابة  16.ب ص
 



0083543 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ريكيت آند كولمان )أوفر سيز( هيلث ليمتد 1996/04/14 1995/09/07 3

 وحيد

القاهرة  -بانوراما أكتوبر 11ص.ب 

00100 
 

0104960 

 

يطانية شركة بر -إنفينيوم إنترناشيونال ليمتد  2005/05/09 1999/09/07 1

 ذات مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0131607 

 

 -ريكيت آند كولمان )أوفر سيز( هيلث ليمتد  2010/02/07 2003/10/07 3

 شركة محدودة

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق 

 -دة مصر الجدي -شارع الحرية  01

 القاهرة 00310
 

0131622 

 

شارب كابوشيكي كايشا )وتتاجر أيضا باسم  2004/01/11 2003/10/07 38

 شركة مساهمة يابانية -شارب كوربوريشن( 

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0132095 

 

كابوشيكي كايشا )وتتاجر أيضا باسم  شارب 2004/08/28 2004/05/07 14

 شركة مساهمة يابانية -شارب كوربوريشن( 

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0137327 

 

شركة ذات  -إن جي كيه سبارك بلج كو، ليمتد  2006/02/07 2005/06/07 7

 مسئولية محدودة

 رزق ترزي ناهد وديع

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0138045 

 

شركة  -إس.سي جونسون آند سن، إنك  2006/12/04 2005/12/07 5

مساهمة أمريكية مولفة طبقا لقوانين 

 ويسكونسن

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق 

 -مصر الجديدة  -شارع الحرية  01

 قاهرةال 00310
 

0140910 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة -ريناي كابوشيكي كايشا  2006/05/17 2005/10/07 11

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0140911 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة -ريناي كابوشيكي كايشا  2006/03/08 2005/09/07 20

جاردن  -عائشة التيمورية  ش 01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0140912 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة -ريناي كابوشيكي كايشا  2006/01/25 2005/08/07 6

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0140913 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة -كابوشيكي كايشا  ريناي 2006/05/17 2005/10/07 11

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0140914 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة -ريناي كابوشيكي كايشا  2006/01/25 2005/08/07 20

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -د محمد فري 021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0147458 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  وورد نتورك أوبراتينج كومباني، إنك 2008/01/06 2005/12/07 38

 القاهرة -الحي الثامن  - 1121ص.ب 
 

0148833 

 

 ناهد وديع رزق ترزي دايتشي سانكيو كومباني، ليمتد 2006/02/16 2005/08/07 5

 جاردن -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0149126 

 

شركة خاصة محدودة  -روكستيك إيه بي  2007/03/27 2005/10/07 6

 المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين السويد

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0149127 

 

شركة خاصة محدودة  -روكستيك إيه بي  2007/04/17 2005/12/07 17

 المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين السويد

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 



0149128 

 

شركة خاصة محدودة  -روكستيك إيه بي  2007/04/17 2005/12/07 20

 سست وقائمة طبقا لقوانين السويدالمسئولية تأ

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0149625 

 

شركة محدودة تأسست وقائمة  -يوبونج إنك  2007/03/21 2005/09/07 25

 طبقا لقوانين كوريا

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

ات العبور طريق صالح سالم عمار 01

 10ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0149824 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون  2011/12/18 2011/09/07 32

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0150745 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة أمريكية -فايز برودكتس إنك  2006/03/07 2005/09/07 5

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0151103 

 

شركة مساهمة  -ون شركة جونسون آند جونس 2010/09/13 2005/08/07 5

أمريكية مؤلفة وفقا لقانون األعمال بوالية نيو 

 جيرسي

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152211 

 

شركة مساهمة  -ون كومباني جرفيه دان 2006/04/09 2005/09/07 29

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152212 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون  2006/04/09 2005/09/07 30

 فرنسية

ية ويمثلها هالة بيانات للملكية الفكر

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152213 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون  2006/04/09 2005/09/07 32

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

الح سالم عمارات العبور طريق ص 01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152214 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون  2006/04/09 2005/09/07 29

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -اما أكتوبربانور
 

0152215 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون   2005/09/07 32

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152263 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون  2007/05/08 2006/02/07 32

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152264 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون  2006/12/10 2006/02/07 30

 رنسيةف

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152265 

 

شركة مساهمة  -كومباني جرفيه دانون  2006/11/05 2006/02/07 29

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 يدوح

عمارات العبور طريق صالح سالم  01



 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0152408 

 

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر أيضا  2007/04/04 2005/11/07 12

شركة  -باسم تويوتا موتور كوربوريشن( 

 مساهمة يابانية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 د وديع رزق ترزيناه

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0179580 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة فرنسية -لوريال  2007/08/26 2007/02/07 3

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0181476 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2008/07/13 2006/12/07 7

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0181477 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2008/07/13 2006/12/07 9

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0182612 

 

شركة مساهمة  -يت إتش إف شركة هوجف 2007/12/11 2007/05/07 9

 مؤلفة طبقا لقوانين آيسالندا

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0182613 

 

شركة مساهمة  -شركة هوجفيت إتش إف  2012/01/31 2007/05/07 42

 مؤلفة طبقا لقوانين آيسالندا

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -عائشة التيمورية  ش 01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0207768 

 

شركة  -ساندفيك إنتليكتوال بروبيرتي إيه بي  2014/08/10 2014/06/07 17

 محدودة المسئولية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

القاهرة  -بانوراما أكتوبر 11ص.ب 

00100 
 

0214002 

 

شركة صينية  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/14 2009/09/07 18

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214003 

 

شركة صينية  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/08 2009/09/07 25

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -ردوس مدينة الف 3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214004 

 

شركة صينية  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/08 2009/09/07 28

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214005 

 

نية شركة صي -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/07 2009/09/07 18

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214006 

 

شركة صينية  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2010/02/16 2009/11/07 25

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214007 

 

شركة صينية  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/08 2009/09/07 28

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214008 

 

شركة صينية  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/07 2009/09/07 18

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -لفردوس مدينة ا 3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214009 

 

شركة صينية  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/07 2009/09/07 25

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214010 

 

صينية شركة  -أنتا )تشاينا( كو.، ليمتد  2009/12/08 2009/09/07 28

 محدودة

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0214087 

 

وتعمل أيضا  -يوني شارم كابوشيكي كايشا  2011/01/24 2010/03/07 25

 شركة مساهمة -باسم يوني شارم كوربوريشن 

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ب ص. -سيتي 

 القاهرة
 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2011/10/13 2010/11/07 11 0218450



 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب  

 أكتوبر
 

0218451 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2010/02/07 2009/09/07 12

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0227415 

 

 -شركة روتام أجروكيم إنترناشيونال كو ليمتد  2010/08/26 2010/05/07 5

 شركة ذات مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0228257 

 

مساهمة نظمت وقائمة شركة  -جلوبرايد، إنك  2014/02/16 2013/12/07 28

 بموجب قوانين اليابان

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0235587 

 

شركة محدودة  -ليمتد  -هوندا موتور كو  2011/03/08 2010/10/07 12

 يابانية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -ي سيت

 القاهرة
 

0243925 

 

كشرى  -نبيل محمود مصطفى وشريكه  2012/04/12 2011/04/07 43

 شركة تضامن -الزعيم 

وكيل  -باهر محمد محمد إبراهيم 

 براءات

شارع أبو الوفا الصعيدي  3111قطعة 

 القاهرة -المعادي  -المعراج  -
 

0245379 

 

شركة متحدة  -أموري باسفيك كوربوريشن  2014/05/07 2014/01/07 3

كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية 

 كوريا

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0250597 

 

شركة مساهمة  -شارم كوربوريشن  -يونى  2012/04/03 2011/12/07 16

 يابانية

 رزق ترزيناهد وديع 

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0259605 

 

شركة متحدة طبقا  -إس جي جيمينج، إنك  2012/11/08 2012/07/07 41

 لقوانين والية نيفادا

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021 شقة -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0259606 

 

شركة متحدة طبقا  -إس جي جيمينج، إنك  2012/10/11 2012/06/07 41

 لقوانين والية نيفادا

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -ربانوراما أكتوب
 

0259607 

 

شركة متحدة طبقا  -إس جي جيمينج، إنك  2012/10/11 2012/06/07 41

 لقوانين والية نيفادا

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0269191 

 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة  -فيسبوك إنك  2014/01/19 2014/05/07 41

الواليات المتحدة  -طبقا لقوانين والية ديالوير 

 األمريكية

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 0216ص.ب 

 

0269192 

 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة  -فيسبوك إنك  2013/12/18 2013/09/07 42

الواليات المتحدة  -قوانين والية ديالوير طبقا ل

 األمريكية

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 0216ص.ب 

 

0269704 

 

شركة محدودة  -هوندا موتور كو، ليمتد  2013/07/25 2013/05/07 12

 يابانية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 لقاهرةا
 

0269966 

 

شركة  -شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ م م  2013/07/25 2013/05/07 29

 كويتية ذات مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0269967 

 

شركة  -ائية ذ م م شركة الحميضي للمواد الغذ 2016/10/12 2016/08/07 30

 كويتية ذات مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01



 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0269968 

 

شركة  -شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ م م  2013/09/05 2013/06/07 31

 كويتية ذات مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -عائشة التيمورية ش  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0269969 

 

شركة  -شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ م م  2013/09/05 2013/06/07 32

 كويتية ذات مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0269970 

 

شركة  -شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ م م  2016/10/13 2016/08/07 43

 كويتية ذات مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0270436 

 

شركة محدودة  -إس. مارتينيلي آند كومباني  2016/12/18 2016/10/07 32

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0270816 

 

باور روت )ام ( اس دي ان بي اتش دي )  2013/11/20 2013/08/07 30

شركة ذات مسئولية  -اكس (  - 111313

 محدودة

 راءاتوكيل ب -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 0216ص.ب 

 

0271737 

 

شركة ذات مسئولية  -إم جي آيكون إل إل سي  2013/08/20 2013/06/07 25

 محدودة تألفت في والية ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0271738 

 

شركة ذات مسئولية  -ي آيكون إل إل سي إم ج 2013/08/20 2013/06/07 18

 محدودة تألفت في والية ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0271741 

 

شركة أمريكية  -آي بي هولدينجز إل إل سي  2018/07/29 2017/12/07 25

 ويرذات مسئولية محدودة تألفت في ديال

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0271742 

 

شركة أمريكية  -آي بي هولدينجز إل إل سي  2013/09/15 2013/06/07 25

 ذات مسئولية محدودة تألفت في ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021.ب ص -سيتي 

 القاهرة
 

0272287 

 

شركة عامة  -ذي بوتس كومباني بي إل سي  2013/09/09 2013/06/07 3

 محدودة المسئولية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272288 

 

شركة عامة  -ل سي ذي بوتس كومباني بي إ 2013/09/09 2013/06/07 5

 محدودة المسئولية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272289 

 

شركة  -آر أند آر أباريل كمبانى إل إل سي  2020/10/13 2020/08/07 3

 أمريكية مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير

ويمثلها هالة  بيانات للملكية الفكرية

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0272290 

 

شركة  -آر أند آر أباريل كمبانى إل إل سي  2016/12/15 2016/10/07 9

 أمريكية مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير

لها هالة بيانات للملكية الفكرية ويمث

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0272291 

 

شركة  -آر أند آر أباريل كمبانى إل إل سي  2019/12/25 2018/09/07 14

 أمريكية مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير

هالة بيانات للملكية الفكرية ويمثلها 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالةشركة  -آر أند آر أباريل كمبانى إل إل سي  2019/12/25 2018/09/07 18 0272292



 وحيد أمريكية مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير 

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0272293 

 

شركة  -آر أند آر أباريل كمبانى إل إل سي  2020/10/13 2020/08/07 25

 أمريكية مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 دوحي

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0272547 

 

شركة تألفت بوجب قوانين  -أبفي إنك  2013/08/27 2013/06/07 5

 الواليات المتحدة األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -حمد فريد م 021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272548 

 

شركة تألفت بوجب قوانين  -أبفي إنك  2013/08/27 2013/06/07 42

 الواليات المتحدة األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0274365 

 

 ناهد وديع رزق ترزي ة مساهمةشرك -أبيفيتا إس إيه  2017/09/27 2013/10/07 3

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0274891 

 

شركة يابانية  -يونيكارييرز كوربوريشن  2021/09/21 2020/12/07 39

 مساهمة

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0274954 

 

شركة مساهمة  -شركة جونسون آند جونسون  2019/12/25 2013/07/07 3

أمريكية مؤلفة وفقا لقانون األعمال بوالية نيو 

 جيرسي

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0274955 

 

شركة مساهمة  -شركة جونسون آند جونسون  2019/12/25 2013/07/07 5

 أمريكية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0275811 

 

شركة محدودة  -كة آنجل يست كو، ليمتد شر 2013/09/10 2013/07/07 30

 المسئولية

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 0216ص.ب 
 

0275812 

 

شركة محدودة  -شركة آنجل يست كو، ليمتد  2013/10/09 2013/08/07 30

 المسئولية

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 0216ص.ب 
 

0275813 

 

شركة محدودة  -شركة آنجل يست كو، ليمتد  2016/12/08  30

 المسئولية

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 0216ص.ب 
 

0275993 

 

شركة مساهمة  -كومباني جيرفيه دانون  2014/03/04 2013/08/07 29

 فرنسية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02ر الدو  -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0276140 

 

شركة متحدة تاسست  -شركة بيبسيكو انك  2014/02/16 2013/09/07 32

 وقائمة طبقا لقوانين والية نورث كارولينا

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0276357 

 

شركة مساهمة  -شركة جونسون آند جونسون  2019/08/25 2018/09/07 5

أمريكية مؤلفة وفقا لقانون األعمال بوالية نيو 

 جيرسي

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0279103 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة متحدة أمريكية -بيبسيكو  إنك  2014/03/13 2013/10/07 32

جاردن  -ش عائشة التيمورية  01

 -محمد فريد  021ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

 سليمان سالم محمود -جواندونج فوتينا إليكتريكال كو.، إل تي دي  2014/03/11 2014/01/07 9 0279674



 -شارع ذاكر حسين ـ الحي السابع  21 شركة محدودة المسئولية 

 مدينة نصر ـ القاهرة
 

0281372 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  شركة فرنسية -كومباني جرفيه دانون  2019/12/24 2018/06/07 29

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0281865 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  شركة فرنسية -كومباني جيرفيه دانون  2019/12/24 2018/03/07 29

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0282087 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  شركة فرنسية -كومباني جرفيه دانون  2019/12/24 2017/12/07 29

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0283037 

 

شركة مساهمة  -شركة جونسون آند جونسون  2015/02/10 2014/01/07 10

فة وفقا لقانون األعمال بوالية نيو أمريكية مؤل

 جيرسي

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0283238 

 

شركة مساهمة  -شركة جونسون آند جونسون  2015/02/10 2014/01/07 10

مؤلفة وفقا لقانون األعمال بوالية نيو أمريكية 

 جيرسي

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 11ص.ب  - 021شقة  -02الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0302461 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2018/10/14  9

 اهرةالق -ش قصر النيل  23
 

0302462 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2015/07/26 2015/05/07 38

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0302463 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2015/07/22 2015/05/07 41

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0302464 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2017/02/14  42

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0302465 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2015/07/26 2015/05/07 45

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0303037 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2016/04/03  9

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0303038 

 

 وشركاهمكتب د/ زكي هاشم  سناب انك 2016/04/03  38

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0303039 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2017/05/23 2017/02/07 41

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0303040 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2017/11/12 2017/03/07 42

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0303041 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه كسناب ان 2016/04/03  45

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0308211 

 

كشرى  -نبيل محمود مصطفى وشركاة  2019/04/17 2018/04/07 43

 شركة تضامن -وحلوانى هند 

وكيل  -باهر محمد محمد إبراهيم 

 براءات

شارع أبو الوفا الصعيدي  3111قطعة 

 القاهرة -المعادي  -المعراج  -
 

0312435 

 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -سناب، إنك  2016/06/22 2016/03/07 36

 طبقا لقوانين والية ديالوير

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0312436 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2016/06/22 2016/03/07 38

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0312437 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2016/06/22 2016/03/07 41

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0312438 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك 2016/06/22 2016/03/07 42

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 



0313925 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2016/07/24 2016/03/07 4

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0325239 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2017/03/14 2017/01/07 7

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0325240 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2017/03/14 2017/01/07 12

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0325241 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2017/03/14 2017/01/07 7

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0325242 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2017/03/14 2017/01/07 12

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0325243 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  آيسين كوربوريشن 2017/03/14 2017/01/07 7

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0337044 

 

9- 

36 - 

38 

شركة ذات  -ليانليان ديجيتيك كو.، إل تي دي  2019/03/06 2018/04/07

 مسئولية محدودة

 وكيل براءات -مراد محمد نصر 

مدينة  -الحي الثامن  - 1121ص.ب 

 القاهرة -نصر 
 

0339686 

 

شركة مساهمة  -هيونداى موتور كومباني  2018/01/14 2017/11/07 14

 مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 

 6 - 02111القرية الذكية  011ص.ب 

 أكتوبر
 

0364278 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه نكسناب ا 2019/06/02 2019/01/07 9

 القاهرة -ش قصر النيل  23
 

0364279 

 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه سناب انك  _ شركة امريكية متحدة 2021/02/23 2019/01/07 35

 القاهرة -ش قصر النيل  23

 


