
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

 بيانات الوكيل الجديد اسم المالك  تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة برقم الطل
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0001292 

 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 1943/06/14  8

 القاهرة - 6721ص.ب 
 

0001293 

 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 1944/02/07 1943/11/07 8

 القاهرة - 6721ص.ب 
 

0007802 

 

 -ل رايفن دوتيشالند جي إم بي إتش كونتيننتا 1951/11/12 1961/06/07 12

 شركة مساهمة

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0020952 

 

شركة  -ذي بروكتر آند جامبل كومبني  1952/04/26 1951/12/07 3

 وقائمة وفقا لقوانين والية أوهايومؤسسة 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0023959 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  إن آر جي مانيوفاكتشورينج ليمتد 1952/11/16 1960/02/07 16

مدينة  -الحي الثامن  - 2271ص.ب 

 القاهرة -نصر 
 

0024821 

 

شركة محدودة  -برينجل أوف سكوتالند ليمتد  1953/04/20 1953/01/07 25

 المسؤلية

وكيل  -نزيه أخنوخ صادق إلياس 

 براءات وعالمات

 القاهرة - 6612ص.ب 
 

0039589 

 

 هد وديع رزق ترزينا إن جي كيه إنسوالتورز ليمتد 1965/09/13 1965/06/07 17

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0046606 

 

شركة  -ذي بروكتر آند جامبل كومبني  1994/05/16 1973/09/07 3

 مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين والية أوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -لمقطم واألوتوستراد ا

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0077264 

 

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد  شركة عامة محدودة -كارجوتيك اويج  1998/02/10 1997/09/07 7

 - 67222القرية الذكية  621ص.ب 

 أكتوبر 1
 

0078306 

 

شركة عامة  -بريتش إير وايز بي إل سي  1995/01/31 1994/05/07 39

 محدودة المسئولية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0082924 

 

شركة محدودة  -آنتك إنترناشيونال ليمتد  1995/02/28 1964/01/07 5

 المسئولية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0083135 

 

 ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة -كولجيت بالموليف  1996/03/20 1994/04/07 3

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0084155 

 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة ثري إم كمباني 1996/08/27 1995/12/07 1

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084156 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1996/08/27 1995/12/07 3

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -وراما أكتوبر بان
 

0084157 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1995/07/11 1994/12/07 5

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -



 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084158 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  كمباني ثري إم 1995/07/08 1994/11/07 9

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084159 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1996/07/07 1995/10/07 10

 وحيد

صالح سالم  عمارات العبور طريق 61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084160 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1996/03/06 1995/06/07 17

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084161 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1996/07/07 1995/10/07 17

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084162 

 

لفكرية ويمثلها هالة بيانات للملكية ا ثري إم كمباني 1996/01/18 1995/03/07 21

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084167 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1995/07/10 1994/12/07 5

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671قة ش - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084168 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1995/07/08 1994/11/07 17

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084169 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1995/07/08 1994/11/07 9

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084170 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1995/07/10 1994/12/07 5

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084171 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1996/04/04 1995/08/07 10

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -كتوبر بانوراما أ
 

0084173 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1996/07/07 1995/10/07 5

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0084175 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1995/09/18 1995/01/07 1

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 



0084177 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  ثري إم كمباني 1995/01/18 1995/01/07 5

 وحيد

لم عمارات العبور طريق صالح سا 61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0116508 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/03/27 2000/09/07 3

فرع شركة محمود سعيد التضامنية  -التجميل 

 فرع التضامنية -

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -فريد  محمد 671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0116510 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/06/11 2000/12/07 3

محمود سعيد التضامنية  -التجميل فرع شركة 

 فرع التضامنية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0116513 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/03/27 2000/09/07 3

فرع شركة محمود سعيد التضامنية  -التجميل 

 فرع التضامنية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0116522 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/03/27 2000/09/07 3

محمود سعيد التضامنية  فرع شركة -التجميل 

 فرع التضامنية -

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0116523 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/03/27 2000/09/07 3

فرع شركة محمود سعيد التضامنية  -التجميل 

 فرع التضامنية -

 زق ترزيناهد وديع ر

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0116675 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/03/27 2000/09/07 3

 التجميل فرع شركة محمود سعيد التضامنية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 اهرةالق
 

0116676 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/06/12 2000/09/07 3

 فرع شركة محمود سعيد التضامنية -التجميل 

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0116739 

 

ستحضرات المصنع السعودى للعطور وم 2001/09/29 2001/02/07 3

 شركة تضامنية-التجميل

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0116740 

 

المصنع السعودى للعطور ومستحضرات  2001/08/13 2000/12/07 3

التجميل فرع شركة محمود سعيدالتضامنية 

 فرع التضامنية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ائشة التيمورية ش ع 61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0125605 

 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2003/07/16 2002/12/07 3

 القاهرة - 6721ص.ب 
 

0129161 

 

شركة  -ذى بروكتير أند جامبل كومبانى  2003/04/22 2003/01/07 3

ائمة وفقا لقوانين والية مساهمة مؤلفة وق

 أوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0129657 

 

شركة  -ذي بروكتر آند جامبل كومبني  2003/03/22 2002/11/07 3

 أوهايومؤسسة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0129658 

 

ذى بروكتير اند جامبل كومبنى شركة مساهمة  2003/03/22 2002/11/07 16

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 واوهاي

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 522ص.ب 

 

0131481 

 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2004/05/01 2003/12/07 8

 القاهرة - 6721ص.ب 
 

0131852 

 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2004/09/01 2004/06/07 8

 القاهرة - 6721 ص.ب
 

0132129 

 

شركة  -ذي بروكيتر آند جامبل كومبني  2004/03/09 2004/01/07 5

 مساهمة

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 



 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0134132 

 

شركه  -بروكتيرا اند جامبل كومبنى ذى  2005/01/17 2004/11/07 3

 مساهمه مؤلفه وفقا لقوانين واليه اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0134133 

 

بني / شركة ذى بروكتير اند جامبل كوم 2005/01/17 2004/11/07 16

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين لوالية 

 اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0136955 

 

 وكيل براءات -ديب عمرو مفيد ال ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2006/03/26 2005/07/07 8

 القاهرة - 6721ص.ب 
 

0139331 

 

 ناهد وديع رزق ترزي زوجيروشي كوربوريشن 2006/02/19 2005/08/07 21

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0143130 

 

شركة خاصة  -تبوا إنترناشيونال بي  في  2006/12/17 2005/10/07 35

 المسئولية محدودة

 وكيل براءات -مراد محمد نصر 

مدينة  -الحي الثامن  - 2271ص.ب 

 القاهرة -نصر 
 

0144493 

 

إف آر إتش آي هوتلز & ريزورتس إس .  2006/02/16 2005/08/07 16

 شركة محدودة المسئولية -إيه. آر. إل 

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -مد فريد مح 671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0150091 

 

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

 طبقا لقوانين كوريا

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0150092 

 

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

 طبقا لقوانين كوريا

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0150213 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -إيه تي آند تي كورب  2007/01/31 2006/01/07 38

 وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0150214 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -إيه تي آند تي كورب  2007/01/31 2006/01/07 38

 الية نيويوركوقائمة طبقا لقوانين و

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0150215 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -إيه تي آند تي كورب  2009/09/28 2006/05/07 42

 وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -تي سي

 القاهرة
 

0150345 

 

 -أكزو نوبل كوتينجز إنترناشيونال بي في  2007/05/07 2006/03/07 2

شركة ذات مسئولية محدودة نظمت وقائمة 

 طبقا لقوانين هولندا

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق 

 - 66266كود رقم  - 6662ص.ب 

 القاهرة
 

0150516 

 

 -شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  2006/09/04 2005/12/07 30

 شركة مساهمة مصرية

 وكيل براءات -تامر حسين عبد المنعم 

متفرع من شارع  -شارع الواحي 61

 -فيصل  -المريوطية  -الشيشيني 

 الجيزة
 

0150666 

 

 -شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  2006/09/04 2005/12/07 32

 صريةشركة مساهمة م

 وكيل براءات -تامر حسين عبد المنعم 

متفرع من شارع  -شارع الواحي 61

 -فيصل  -المريوطية  -الشيشيني 

 الجيزة
 

0150741 

 

 -شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  2010/04/11 2010/01/07 30

 شركة مساهمة مصرية

 وكيل براءات -تامر حسين عبد المنعم 

من شارع متفرع  -شارع الواحي 61

 -فيصل  -المريوطية  -الشيشيني 

 الجيزة
 



0151264 

 

شركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية  2007/06/11 2005/11/07 16

 شركة ذات مسئولية محدودة -المحدودة 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0151511 

 

شركة  -ابركرومبي اندكنت إيجيبت للسياحة  2006/08/08 2005/11/07 39

 مساهمة مصرية

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه

 القاهرة -ش قصر النيل  75
 

0151512 

 

شركة  -ابركرومبي اندكنت إيجيبت للسياحة  2006/08/08 2005/11/07 43

 صريةمساهمة م

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه

 القاهرة -ش قصر النيل  75
 

0152561 

 

كنتاكي فرايد تشيكن إنترناشيونال هولدنجز إل  2007/04/17 2005/12/07 29

شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا  -إل سي 

 لقوانين والية ديالوير

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 

 - 67222القرية الذكية  621ص.ب 

 أكتوبر 1
 

0152567 

 

كنتاكي فرايد تشيكن إنترناشيونال هولدنجز إل  2010/01/05 2008/11/07 29

شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا  -إل سي 

 لقوانين والية ديالوير

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 

 - 67222القرية الذكية  621ص.ب 

 أكتوبر 1
 

0155631 

 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  نجل يست كو.، ليمتدآ 2006/05/14 2005/09/07 30

 القاهرة - 6721ص.ب 
 

0156365 

 

شركة  -ابركرومبي اندكنت إيجيبت للسياحة  2006/08/06 2005/11/07 16

 مساهمة مصرية

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاه

 القاهرة -ش قصر النيل  75
 

0221438 

 

شركة  -جامبل كومبنى  ذى بروكتير اند 2010/02/15 2009/11/07 3

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0224347 

 

شركة  -ذى بروكتير اند جامبل كومبنى  2010/05/18 2010/02/07 16

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 522ص.ب 

 

0247028 

 

شركة  -ذى بروكتير اند جاميل كومبنى  2011/10/13 2011/07/07 3

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -زا سيتادل بال

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0252102 

 

شارم كوربوريشن، شركة مساهمة  -يوني  2012/12/18 2012/04/07 16

 مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0252332 

 

شارم كوربوريشن، شركة مساهمة  -يوني  2014/06/16 2014/03/07 5

 مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0252400 

 

)وتتاجر أيضا نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا  2015/02/16 2012/02/07 12

شركة ذات  -باسم نيسان موتور كو.، ليمتد( 

 مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0252542 

 

 -إيساي آر & دي منجمنت كو، إل تي دي  2014/04/08 2012/02/07 5

ات مسئولية محدودة تأسست وقائمة شركة ذ

 طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0253429 

 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2012/04/05 2012/01/07 8

 القاهرة - 6721ص.ب 
 

0254709 

 

ذي بروكتير آند جامبل كومباني . شركة  2013/10/22 2013/08/07 3

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 522ص.ب 

 

0256892 

 

3 - 

21 

ذي بروكتير أند جامبل كومبني / شركة  2012/12/30 2012/09/07

لقوانين والية  مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا

 اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0260714 

 

شركة  -ذي بروكتير اند جامبل كومبني  2012/09/30 2012/06/07 3

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 وهايوا

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 522ص.ب 

 

0261825 

 

ذي بروكتير آند جامبل كومباني . شركة  2012/11/29 2012/08/07 5

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 522ص.ب 



 اوهايو
 

0262068 

 

شركة  -ذى بروكتير اند جامبل كومبنى  2012/11/29 2012/08/07 3

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 اوهايو

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب 

تقاطع طريق  - 6مبنى  -سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  -المقطم واألوتوستراد 

 6616القاهرة  -المقطم 
 

0267497 

 

محدودة شركة  -إيه إي سي آي ليمتد  2016/04/10  1

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين جنوب أفريقيا

 وكيل براءات -مراد محمد نصر 

مدينة  -الحي الثامن  - 2271ص.ب 

 القاهرة -نصر 
 

0269588 

 

شركة  -هدسون باي كابيتال مانيجمينت إل بي  2013/09/04 2013/05/07 36

 أمريكية ذات مسئولية محدودة

 افيبهية موفق مصطفي أبو النصر الي

حدائق  -بوابة خفرع  -منطقة و  25

 الجيزة -األهرام 
 

0270811 

 

شركة  -ليمتد  -زهيجيانج داهو تكنولوجي كو  2014/03/25 2013/12/07 9

 محدودة المسئولية

وكيل  -خالد مجدي مختار حمادة 

 براءات

رقم بريدي  -الحرية  7161ص.ب 

 القاهرة - 66516
 

0270902 

 

أولد نيفي )آي تي إم( إنك.، شركة مساهمة  2013/08/18 2013/06/07 28

 أمريكية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0271908 

 

 -م بي إتش أفينتس دويتشالند جي إ -سانوفي  2017/02/14 2016/09/07 5

 شركة محدودة المسئولية

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0272500 

 

سميث & نيفيو إنك.، شركة متحدة تأسست  2019/01/31 2017/12/07 10

انين الواليات المتحدة وقائمة طبقا لقو

 األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272502 

 

سميث & نيفيو إنك.، شركة متحدة تأسست  2016/10/19 2013/12/07 10

وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272503 

 

سميث & نيفيو إنك.، شركة متحدة تأسست  2015/01/13 2013/07/07 10

وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272505 

 

سميث & نيفيو إنك.، شركة متحدة تأسست  2015/01/13 2013/07/07 9

وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272506 

 

يفيو إنك.، شركة متحدة تأسست سميث & ن 2015/01/13 2013/07/07 10

وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272510 

 

سميث & نيفيو إنك.، شركة متحدة تأسست  2015/01/13 2013/09/07 10

يات المتحدة وقائمة طبقا لقوانين الوال

 األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0272513 

 

سميث & نيفيو إنك.، شركة متحدة تأسست  2015/01/13 2013/07/07 10

وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -لتيمورية ش عائشة ا 61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0273420 

 

بلجين ماديني ياغالر تيكاريت في سانايي  2014/06/04 2013/07/07 4

 شركة مساهمة تركية -أنونيم سيركتي 

 وكيل براءات -طارق محمود بدران 

 66211الرمز البريدي  - 621ص.ب 

 القاهرة -رمسيس  -
 

0273445 

 

شركة  -إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال  2013/08/27 2013/06/07 25

 مساهمة تألفت في ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 



0273446 

 

شركة  -إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال  2013/08/27 2013/06/07 35

 الويرمساهمة تألفت في دي

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0273447 

 

شركة  -إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال  2013/08/27 2013/06/07 36

 مساهمة تألفت في ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -ريد محمد ف 671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0273448 

 

شركة  -إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال  2013/08/27 2013/06/07 41

 مساهمة تألفت في ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0273449 

 

شركة  -يونال إم جي إم ريزورتس إنترناش 2013/09/15 2013/06/07 43

 مساهمة تألفت في ديالوير

 ناهد وديع رزق ترزي

جاردن  -ش عائشة التيمورية  61

 -محمد فريد  671ص.ب  -سيتي 

 القاهرة
 

0274416 

 

 -شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  2013/08/21 2013/06/07 16

 شركة مساهمة مصرية

 وكيل براءات -تامر حسين عبد المنعم 

متفرع من شارع  -واحي شارع ال61

 -فيصل  -المريوطية  -الشيشيني 

 الجيزة
 

0274417 

 

 -شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  2013/08/21 2013/06/07 29

 شركة مساهمة مصرية

 وكيل براءات -تامر حسين عبد المنعم 

متفرع من شارع  -شارع الواحي 61

 -فيصل  -المريوطية  -الشيشيني 

 الجيزة
 

0274522 

 

شركة مساهمة  -إفوليوشن فريش، إنك  2014/03/24 2013/09/07 32

أمريكية قائمة ومؤسسة وفق قوانين والية 

 ديالوير

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب 

 القاهرة - 6721ص.ب 

 

0274799 

 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -ثري إم كمباني  2016/10/11 2016/07/07 10

 ن والية ديالويروفقا لقواني

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  61

 11ص.ب  - 671شقة  - 67الدور  -

 66166القاهرة  -بانوراما أكتوبر 
 

0278114 

 

شركة ذات  -جيون مو إنتربرايز كو.، ليمتد  2013/11/11 2013/09/07 12

وانين الصين مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لق

 الوطنية

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد 

 - 67222القرية الذكية  621ص.ب 

 أكتوبر 1
 

0278134 

 

كاو كابوشيكي كايشا )وتتاجر أيضا باسم كاو  2015/10/07 2014/01/07 1

شركة مساهمة يابانية تأسست  -كوربوريشن( 

 وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 نميشيل مطيع جاد الله دميا

 1مدينة  -مدينة الفردوس  5ص.ب 

 الجيزة -أكتوبر 
 

0280692 

 

 -شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  2018/05/10 2018/02/07 30

 شركة مساهمة مصرية

 وكيل براءات -تامر حسين عبد المنعم 

متفرع من شارع  -شارع الواحي 61

 -فيصل  -المريوطية  -الشيشيني 

 الجيزة
 

0282187 

 

 -شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية  2014/03/12 2014/01/07 30

 شركة مساهمة مصرية

 وكيل براءات -تامر حسين عبد المنعم 

متفرع من شارع  -شارع الواحي 61

 -فيصل  -المريوطية  -الشيشيني 

 الجيزة

 


