
جهاز تنمية التجارة الداخلية
  

  الوكيلتعديل بيانات 
 بيانات الوكيل الجديد اسم المالك جيل  تاريخ التسـ تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب

 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 

0016339 
 

بي كيو سيليكاس يو كي ليمتد، شركة محدودة  1951/08/20 1950/11/07 1
 نظمت وقائمة بموجب قوانين المملكة المتحدة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0038769 
 

  وديع رزق ترزيناهد  أبوت البوراتوريز 1962/12/31 1962/09/07 5
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0039354 
 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  يونيفرسال سيتي ستوديوز إل إل سي 1964/12/20 1964/09/07 9
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  - ١٢الدور   -
 ١١٨١١القاهرة  -ا أكتوبربانورام

 

0039572 
 

  ناهد وديع رزق ترزي هيتاشي ليمتد 1963/10/20 1963/04/07 19
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0039573 
 

  ناهد وديع رزق ترزي هيتاشي ليمتد 1964/03/03 1963/11/07 20
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - يتي س
 القاهرة

 

0039574 
 

  ناهد وديع رزق ترزي هيتاشي ليمتد 1963/04/28 1963/01/02 19
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0039575 
 

  ناهد وديع رزق ترزي هيتاشي ليمتد 1964/03/03 1963/11/07 20
جاردن  -  ش عائشة التيمورية ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0047576 
 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  أفينتس دوتشالند ج م ب ه -سانوفي  1973/01/18  5
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0051279 
 

شركة ذات مسئولية  - تكرفاستنرز ليمتد  1977/08/30 1977/05/07 6
 محدودة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0053804 
 

شارب كابوشيكي كايشا (وتتاجر أيضا باسم  1984/07/14 1984/10/07 9
 شركة مساهمة يابانية - شارب كوربوريشن) 

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0053806 
 

شارب كابوشيكي كايشا (وتتاجر أيضا باسم  1984/07/14 1984/03/07 9
 شركة مساهمة يابانية - شارب كوربوريشن) 

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0054267 
 

كونفاتيك إنك، شركة مساهمة نظمت طبقا    10
 لقوانين ديالوير

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0060609 
 

  ناهد وديع رزق ترزي مازدا موتور كوربوريشن 1984/09/10 1984/06/07 12
جاردن  - عائشة التيمورية  ش ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

كابوشيكى كايشا مولتين (وتتاجر أيضا باسم  1986/11/05 1986/04/07 28 0063934
 شركة مساهمة يابانية-مولتين كوربوريشن)

سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة 
  وحيد أحمد



طريق صالح  -عمارات العبور  ١٤
ص.ب  -  ١٢٨شقة  - ١٢الدور  - سالم 
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر  ٥١

 

0073723 
 

  ناهد وديع رزق ترزي باناسونيك كوربوريشن 1991/10/14 1990/10/07 7
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0074750 
 

  ناهد وديع رزق ترزي ة محدودة المسئوليةشرك - فوجبيتسو ليمتد  1995/10/16 1992/08/07 9
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0074837 
 

  ناهد وديع رزق ترزي أوتسوكا فارماسوتيكال فاكتوري، إنك 1992/12/07 1991/04/07 5
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0075224 
 

  ناهد وديع رزق ترزي هوندا جيكين كوجيو كابوشيكي كايشا 1992/01/14 1991/03/07 12
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0079596 
 

  اءاتوكيل بر -عمرو مفيد الديب  شركة محدودة المسئولية -بيتزا بيتزا ليمتد  1997/09/10 1995/07/07 30
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0079597 
 

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  شركة محدودة المسئولية -بيتزا بيتزا ليمتد  1997/09/10 1995/10/07 42
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0113129 
 

شركة محدودة المسئولية وقائمة - ساسول ليمتد  2005/02/15 2001/05/07 1
 افريقياطبقا لقوانين جمهورية جنوب 

  وكيلة براءات - هدى عبد الهادى 
 االسكندرية ١١١٧ص.ب 

 

0113130 
 

شركة محدودة المسئولية وقائمة - ساسول ليمتد  2003/08/03 2002/10/07 2
 طبقا لقوانين جمهورية جنوب افريقيا

  وكيلة براءات - هدى عبد الهادي 
 االسكندرية ١١١٧ص.ب 

 

0113131 
 

شركة محدودة المسئولية  - ساسول ليمتد  2003/07/28 2002/10/07 4
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية جنوب 

 افريقيا

  وكيلة براءات - هدى عبد الهادي 
 االسكندرية ١١١٧ص.ب 

 

0131916 
 

 -إل جي هاوس هولد آند هيلث كير ليمتد  2013/04/09 2005/02/07 3
 شركة ذات مسئولية محدودة

  توكيل براءا -مراد محمد نصر 
مدينة  -الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة -نصر 

 

0131917 
 

 -إل جي هاوس هولد آند هيلث كير ليمتد  2008/04/21 2005/11/07 3
 شركة ذات مسئولية محدودة

  مراد محمد نصر
مدينة  - الحي الثامن  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة -نصر 

 

0141944 
 

 - مات الطبية المتكاملة شركة دلتا مصر للخد 2006/11/30 2005/08/07 42
 شركة مساهمة مصرية

وكيل  -خليفة سباق خليفة مرزوق 
  براءات

 القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣
 

0144469 
 

شركة مساهمة مؤلفة  - دلتا إيرالينز، إنك  2013/01/09 2010/06/07 39
 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ناهد وديع رزق ترزي
اردن ج - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0144533 
 

شركة مساهمة  -كيا موتورز كوربوريشن  2007/03/21 2005/09/07 12
 مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

شركة الخدمات المتحدة للعالمات 
أحمد  -التجارية (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) -محمد بركات 
أبو الفدا اإلداري  برج -ش أبو الفدا  ٣
 -الزمالك  - الدور الحادي عشر  -

 القاهرة
 

0147648 
 

شركة محدودة  -راندوكس البوراتوريز ليمتد  2007/11/14 2005/09/07 5
 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين أيرلندا الشمالية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 لقاهرةا

 

0147986 
 

 - بريزدنت آند فيلوز أوف هارفارد كوليدج  2007/05/28 2006/04/07 42
 مؤسسة خيرية قائمة فى والية ماساتشوستس

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0148044 
 

شركة مساهمة مؤلفة  - ك. فايزر برودكتس إن 2006/12/26 2006/04/07 5
 طبقا لقوانين والية كونيكتيكوت

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 



 القاهرة
 

0148551 
 

فياكوم إنترناشيونال إنك، شركة مساهمة  2007/03/14 2006/02/07 41
 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ديع رزق ترزيناهد و
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0148682 
 

  ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة - كولجيت بالموليف كومباني  2005/11/29 2005/07/07 3
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0149298 
 

شركة بريطانية  - فودافون جروب بي إل سي  2007/04/03 2006/02/07 9
 عامة محدودة المسئولية

مكتب نور  -عبد الرحمن حلمي 
وشركاه بالتعاون مع التميمي 

  ومشاركوه
 -) ٧و ٥برج ستار كابيتال (المبنى رقم 

 -شارع جزيرة العرب  -الدور العاشر 
ص.ب  -مصر   -الجيزة  -المهندسين 

١٢٦٥٤ 
 

0149299 
 

شركة بريطانية  - فودافون جروب بي إل سي  2007/04/03 2006/02/07 38
 عامة محدودة المسئولية

مكتب نور  -عبد الرحمن حلمي 
وشركاه بالتعاون مع التميمي 

  ومشاركوه
 -) ٧و ٥برج ستار كابيتال (المبنى رقم 

 -شارع جزيرة العرب  -الدور العاشر 
ص.ب  -مصر   -الجيزة  -المهندسين 

١٢٦٥٤ 
 

0149300 
 

شركة بريطانية  - فودافون جروب بي إل سي  2007/02/27 2006/02/07 42
 عامة محدودة المسئولية

مكتب نور  -عبد الرحمن حلمي 
وشركاه بالتعاون مع التميمي 

  ومشاركوه
 -) ٧و ٥برج ستار كابيتال (المبنى رقم 

 -شارع جزيرة العرب  -الدور العاشر 
ص.ب  -مصر   -الجيزة  -المهندسين 

١٢٦٥٤ 
 

0149353 
 

  ناهد وديع رزق ترزي توصيه بسيطه -اوجست ستورك كي جي  2006/02/02 2005/08/07 30
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0149474 
 

شركة أمريكية  -وولفيرين آوتدورز، إنك  2007/02/25 2006/01/07 18
 انين والية ميتشيجانمؤلفة طبقا لقو

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0149491 
 

وكيل  - نزيه أخنوخ صادق إلياس  إنتركونتينينتال جريت براندز إل إل سي 2007/03/14 2006/02/07 30
  براءات وعالمات

 القاهرة -  ١١٩٥ص.ب 
 

0150008 
 

  ناهد وديع رزق ترزي مؤسسة مصرفية وطنية -سيتي بنك إن إيه  2007/03/20 2006/02/07 36
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0150010 
 

  ناهد وديع رزق ترزي مؤسسة مصرفية وطنية -سيتي بنك إن إيه  2007/03/20 2006/02/07 36
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0150184 
 

شركة مساهمة أمريكية  -سوايجلوك كومباني  2007/07/01 2006/12/07 6
 مؤلفة طبقا لقوانين والية أوهايو األمريكية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0150673 
 

النشار التجارية  - شركة محمود نشار وشركاه  2009/05/13 2007/05/07 29
 شركة توصية بسيطة سعودية -

  منى عرفة السيد داغر
 - زهراء المعادي  ١١٧٤٢ص.ب 
 القاهرة

 

0150675 
 

النشار التجارية  - شركة محمود نشار وشركاه  2007/03/18 2005/11/07 29
 شركة توصية بسيطة سعودية -

  السيد داغر منى عرفة
 - زهراء المعادي  ١١٧٤٢ص.ب 
 القاهرة

 

  منى عرفة السيد داغرالنشار التجارية  - شركة محمود نشار وشركاه  2011/12/12 2007/05/07 29 0150676



 - زهراء المعادي  ١١٧٤٢ص.ب  شركة توصية بسيطة سعودية - 
 القاهرة

 

0150719 
 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  كديبوي سينثز، إن 2007/03/21 2005/09/07 10
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0150794 
 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  سانوفي 2006/01/25 2005/08/07 5
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  - ١٢الدور   -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر

 

0152485 
 

ماروليكا للمالبس  - حسام مجدى فهيم رفلة  2009/09/29 2006/01/07 25
 تاجر مصرى -الجاهزة بالجملة 

  كيرلس سمعان لطفي
متفرع من عباس  -ش ابن قتيبة  ١٦

 القاهرة -مدينة نصر  - العقاد 
 

0152486 
 

ماروليكا للمالبس  - حسام مجدى فهيم رفلة  2009/09/29 2006/01/07 35
 تاجر مصرى -الجاهزة بالجملة 

  كيرلس سمعان لطفي
متفرع من عباس  -ش ابن قتيبة  ١٦

 القاهرة -مدينة نصر  - العقاد 
 

0152487 
 

ماروليكا للمالبس  - حسام مجدى فهيم رفلة  2014/11/18 2009/09/07 35
 تاجر مصرى -الجاهزة بالجملة 

  كيرلس سمعان لطفي
متفرع من عباس  -ش ابن قتيبة  ١٦

 القاهرة -مدينة نصر  - العقاد 
 

0152488 
 

ماروليكا للمالبس  - حسام مجدى فهيم رفلة  2009/09/29 2005/01/07 16
 تاجر مصرى -الجاهزة بالجملة 

  كيرلس سمعان لطفي
متفرع من عباس  -ش ابن قتيبة  ١٦

 القاهرة -نصر مدينة  - العقاد 
 

0152615 
 

 - أوالد محمد عباس (المصنع العربي للدخان)  2007/05/28 2006/11/07 34
 شركة توصية بسيطة

إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف 
وكالء  -حافظ، منة يوسف حافظ 

براءات اختراع وتسجيل عالمات 
  تجارية

 القاهرة - الظاهر  -ش حمدي  ٤٨
 

0156617 
 

ويلي جروب  - ة سمير أيوب وشركاه شرك  2005/09/07 3
شركة  - لمستحضرات التجميل والعطور 

 توصية بسيطة

إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف 
وكالء  -حافظ، منة يوسف حافظ 

براءات اختراع وتسجيل عالمات 
  تجارية

 القاهرة - الظاهر  -ش حمدي  ٤٨
 

0162078 
 

شركة متحدة  -كينيث كول برودكشنز، إنك  2007/06/12 2006/02/07 3
 تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

شركة الخدمات المتحدة للعالمات 
أحمد  -التجارية (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) -محمد بركات 
برج أبو الفدا اإلداري  -ش أبو الفدا  ٣
 -الزمالك  - الدور الحادي عشر  -

 القاهرة
 

0213510 
 

شركة ذات مسئولية  - سلفريدجيز ريتيل ليمتد  2010/04/13 2010/01/07 35
 محدودة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0231994 
 

شركة محدودة  -جنرال هوتيل مانجمينت ليمتد  2011/09/26 2010/12/07 35
المسئولية مؤلفة وقائمة لقوانين جزر فيرجين 

 يطانيةالبر

  وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 
 -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب 

 أكتوبر ٦
 

0231995 
 

شركة محدودة  -جنرال هوتيل مانجمينت ليمتد  2011/09/26 2010/12/07 41
المسئولية مؤلفة وقائمة لقوانين جزر فيرجين 

البريطانية

  وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 
 -  ١٢٥٧٧ القرية الذكية ١٥٠ص.ب 

 أكتوبر ٦
 

0231996 
 

شركة محدودة  -جنرال هوتيل مانجمينت ليمتد  2011/09/26 2010/12/07 43
المسئولية مؤلفة وقائمة لقوانين جزر فيرجين 

 البريطانية

  وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 
 -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب 

 أكتوبر ٦
 

0231997 
 

شركة محدودة  -رال هوتيل مانجمينت ليمتد جن 2011/09/26 2010/12/07 44
المسئولية مؤلفة وقائمة لقوانين جزر فيرجين 

 البريطانية

  وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 
 -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب 

 أكتوبر ٦
 

0231998 
 

شركة محدودة  -جنرال هوتيل مانجمينت ليمتد  2011/09/26 2010/12/07 35
ائمة لقوانين جزر فيرجين المسئولية مؤلفة وق

 البريطانية

  وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 
 -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب 

 أكتوبر ٦
 

  براءاتوكيلة  -أ/ سمر اللباد شركة محدودة  -جنرال هوتيل مانجمينت ليمتد  2012/05/03 2011/11/07 43 0231999



المسئولية مؤلفة وقائمة لقوانين جزر فيرجين  
 البريطانية

 -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب 
 أكتوبر ٦

 

0235191 
 

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2011/03/08 2010/10/07 3
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0235192 
 

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2011/02/23 2010/09/07 8
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0235193 
 

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2011/02/23 2010/09/07 3
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0237231 
 

مصرى  - عصام السيد حسن عبد النبى  2011/08/11 2010/10/07 3
 فرد - الجنسية 

  مكتب د/ زكي هاشم وشركاه
 القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣

 

0237232 
 

مصرى  - فرد  - عصام السيد حسن عبد النبى  2011/08/02 2010/10/07 3
 الجنسية

  مكتب د/ زكي هاشم وشركاه
 القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣

 

0237792 
 

شارب كابوشيكى كايشا، وتتاجر أيضاً باسم  2011/10/24 2011/01/07 9
شركة مساهمة مؤلفة  -شارب كوربوريشن 

 بانطبقا لقوانين اليا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0241348 
 

 - أوبتيكال سباليز لألدوات واألجهزة الطبية  2013/01/15 2012/10/07 9
 شركة كويتية ذات مسئولية محدودة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0244029 
 

شارم كابوشيكي كايشا وتعمل باسم  -يوني  2012/01/22 2011/06/07 5
شارم كوربوريشين، شركة مساهمة  -يوني 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0249857 
 

شركة محدودة تألفت فى  - إنفستيك بنك ليمتد  2012/03/29 2011/10/07 36
 جنوب أفريقيا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0250844 
 

شركة متحدة تأسست  - ذا دوكيميكال كومباني   2011/12/07 1
 ية ديالويروقائمة طبقا لقوانين وال

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0252185 
 

  وكيل براءات -مراد محمد نصر  شركة أمريكية متحدة - ماري كاي إنك  2019/08/20  3
 القاهرة -الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 

 

0252186 
 

  وكيل براءات -مراد محمد نصر  شركة أمريكية متحدة - كاي إنك  ماري 2016/12/20 2016/10/07 3
مدينة  -الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة -نصر 

 

0252187 
 

  وكيل براءات -مراد محمد نصر  شركة أمريكية متحدة - ماري كاي إنك  2015/12/14 2012/01/07 3
مدينة  -الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة -نصر 

 

0252188 
 

  ناهد وديع رزق ترزي شركة أمريكية متحدة - ماري كاي إنك  2012/04/29 2012/01/07 3
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0255292 
 

  وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  نيتسويت إنك.، شركة متحدة 2013/07/24 2012/05/07 42
 -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب 

 أكتوبر ٦
 

0258311 
 

 -منطقة حرة ذ م م  -شركة إم بي سي إي بي  2015/02/17 2012/05/07 16
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة 

 طبقا لقوانين اإلمارات العربية المتحدة

  عبد الرحمن حلمي
شارع  ٧، ٥مبنى ستار كابيتال رقم 

 - الجيزة  -المهندسين  - جزيرة العرب 
 العجوزة ١٢٦٥٤ص.ب 

 

0258459 
 

سي بي إم كرييتيف براندز ماركن جي إم بي  2015/09/01 2014/06/07 18
شركة محدودة المسئولية تأسست  -إتش 

 وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

محام ووكيل  -حازم منير وهبة 
  عالمات تجارية وبراءات

 -  ١١٥٦٨الجزيرة  - ١١٤ص.ب 
 القاهرة

 

0258460 
 

سي بي إم كرييتيف براندز ماركن جي إم بي  2015/09/01 2014/06/07 25
شركة محدودة المسئولية تأسست  -إتش 

 وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

محام ووكيل  -حازم منير وهبة 
  عالمات تجارية وبراءات

 -  ١١٥٦٨الجزيرة  - ١١٤ص.ب 
 القاهرة

 



0258461 
 

اندز ماركن جي إم بي سي بي إم كرييتيف بر 2014/06/19 2012/06/07 35
شركة محدودة المسئولية تأسست  -إتش 

 وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

محام ووكيل  -حازم منير وهبة 
  عالمات تجارية وبراءات

 -  ١١٥٦٨الجزيرة  - ١١٤ص.ب 
 القاهرة

 

0261262 
 

شركة  -ذي بروكتر آند جامبل كومبني  2012/10/23 2012/07/07 16
طبقا لقوانين والية مساهمة مؤلفة وقائمة 

 أوهايو

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 
 القاهرة - ٣٧٥ص.ب 

 

0261550 
 

شركة  -ذي بروكتر آند جامبل كومبني  2012/10/23 2012/07/07 3
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 أوهايو

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 
 القاهرة - ٣٧٥ص.ب 

 

0262030 
 

شركة  -ذي بروكتر آند جامبل كومبني  2013/02/11 2012/11/07 21
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 أوهايو

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 
 القاهرة - ٣٧٥ص.ب 

 

0262284 
 

  ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة أمريكية -آبوت البوراتوريز  2015/10/20 2015/08/07 5
جاردن  - مورية ش عائشة التي ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0263177 
 

شركة محدودة  -إن آر بي بيرينجز ليمتد  2013/02/17 2012/11/07 7
 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الهند

  وكيل براءات -مراد محمد نصر 
مدينة  -الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة -نصر 

 

0266112 
 

محام ووكيل  -وجدي نبيه عزيز عزت  شركة ذات مسئولية محدودة -ليغ أفينيو، إنك  2013/06/13 2013/04/07 25
  براءات
 ١١٥١١بالقاهرة  ١٧١ص.ب 

 

0267458 
 

األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم  2013/05/14 2013/03/07 2
 شركة توصية بسيطة -الحوت وشركاه) 

  محمد عبد العال عبد العليم
 القاهرة -المعادي  ٣٠٨ص.ب 

 

0267496 
 

محام ووكيل  -وجدي نبيه عزيز عزت  شركة ذات مسئولية محدودة -ليغ أفينيو، إنك  2017/03/20 2017/01/07 25
  براءات
 ١١٥١١بالقاهرة  ١٧١ص.ب 

 

0267498 
 

شركة محدودة  -إيه إي سي آي ليمتد  2016/04/07 2015/08/07 5
 ا لقوانين جنوب أفريقياالمسئولية مؤلفة طبق

  وكيل براءات -مراد محمد نصر 
مدينة  -الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة -نصر 

 

0267579 
 

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  بي بن تركس جروب كو.، إل تي دي 2016/05/16 2016/03/07 12
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0267582 
 

  وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ركس جروب كو.، إل تي ديبي بن ت 2014/09/25 2013/08/07 37
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0269685 
 

شركة  - بيرليتز إنفستمنت كوربوريشن  2014/05/20 2013/06/07 41
مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات 

 المتحدة االمريكية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0270813 
 

 -فرد  -تومام فاالبيل ايترومان عبد القادر  2013/11/20 2013/08/07 9
 هندي الجنسية

  محمد يحيى محمد
امتداد  -ش علي عبد الحليم البهي  ٥

 -المهندسين  -شهاب مع وادي النيل 
 الجيزة

 

0270814 
 

هندي  -بيل ايترومان عبد القادرتومام فاال 2013/11/20 2013/08/07 11
 فرد - الجنسية 

  محمد يحيى محمد
امتداد  -ش علي عبد الحليم البهي  ٥

 -المهندسين  -شهاب مع وادي النيل 
 الجيزة

 

0271127 
 

شركة ذات  - دول فوود كومباني، إنك.  2013/07/11 2013/05/07 32
 مسئولية محدودة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - رية ش عائشة التيمو ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0271445 
 

شركة مؤلفة وقائمة طبقا  -دلتا إير الينز، إنك  2020/01/30 2019/06/07 39
 لقوانين والية ديالوير

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0271736 
 

شركة ذات مسئولية  -إم جي أيكون إل إل سي  2013/08/20 2013/06/07 18
 محدودة تألفت في والية ديالوير

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

  ناهد وديع رزق ترزيشركة ذات مسئولية -إم جي أيكون إل إل سي2013/06/072013/09/01 027173925



جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠ ت في والية ديالويرمحدودة تألف 
 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 

 القاهرة
 

0272223 
 

شركة محدودة  - جالكسو جروب ليمتد  2015/01/12 2013/07/07 10
 المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0272617 
 

شركة متحدة  -ستوكلي فان كامب، إنك  2015/05/24 2014/12/07 32
 تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية إنديانا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0275666 
 

شركة مساهمة  - ريتيل روياليتي كومباني  2013/09/22 2013/07/07 35
 أمريكية تألفت في نيفادا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0275987 
 

شركة محدودة  -فييف هيلثكير يوكيه ليمتد  2014/11/03 2013/10/07 5
مة طبقا لقوانين المملكة المسئولية تأسست وقائ

 المتحدة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0276188 
 

شركة مساهمة أمريكية  -فورد موتور كمبني  2014/03/04 2013/08/07 12
 مؤسسة وفق قوانين والية ديالوير

ة بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هال
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0277308 
 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ديبوي سينثز، إنك 2016/10/24 2013/09/07 10
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0277309 
 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ديبوي سينثز، إنك 2016/10/24 2013/09/07 16
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0277310 
 

سينثز إنك.، شركة متحدة تأسست ديبوي   2013/09/07 44
 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0277755 
 

متحدة تأسست  ديبوي سينثز إنك.، شركة 2015/12/15 2013/10/07 9
 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  - ١٢الدور   -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر

 

0277757 
 

ة ويمثلها هالة بيانات للملكية الفكري ديبوي سينثز، إنك 2016/10/24 2013/10/07 10
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0283237 
 

ديبوي سينثز إنك.، شركة متحدة تأسست  2014/03/25 2014/01/07 10
 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

 ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -
 ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر 

 

0359645 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -سناب ، انك  2021/03/29 2021/01/07 9
 طبقا لقوانين والية ديالوير

  مكتب د/ زكي هاشم وشركاه
 القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣

 

0359646 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  - سناب ، انك   2021/06/16 2021/01/07 41
 طبقا لقوانين والية ديالوير

  مكتب د/ زكي هاشم وشركاه
 القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣

  


