
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
  

  الوكيلتعديل بيانات 

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

 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 

0023418 
 

شركة مساهمة مؤلفة  - فايزر برودكتس إنك.  1953/09/17 1960/01/07 1
 طبقا لقوانين والية كونيكتيكت

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0051166 
 

  ناهد وديع رزق ترزي حدودةشركة ذات مسئولية م - فوجيتسو ليمتد  1977/01/16 1976/10/07 11
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0056211 
 

شركة  - ذي بروكتير آند جامبل كومبني  1982/01/31  30
مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 أوهايو

  وكيل براءات - عمرو مفيد الديب 
طريق  تقاطع -  ١مبنى  - سيتادل بالزا 

 -أمام القلعة  - المقطم واألوتوستراد 
 ١١٤١القاهرة  - المقطم 

 

0059762 
 

شركة  - ذي بروكتير آند جامبل كومبني  1984/10/30  3
مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 أوهايو

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

 

0060860 
 

  وكيلة براءات - سلوى ميخائيل رزق  شركة متحدة - نسون آند كومباني بيكتون ديكي  1985/09/07 9
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص.ب 
 القاهرة

 

0061014 
 

شركة يابانية  - سيكو سيساكوشو كو.، ليمتد  1988/08/20 1987/12/07 16
 محدودة المسئولية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - مد فريد مح ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0061449 
 

شركة مساهمة  - لورد للتجارة والصناعة  1983/09/25 1983/06/07 8
 مصرية

  وكيل براءات - أحمد محمد إمام 
 ٤شقة  - ١٣عمارة  -  ٣امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر  - 
 

0061451 
 

شركة مساهمة  - لورد للتجارة والصناعة  1983/09/24 1983/06/07 21
 ريةمص

  وكيل براءات - أحمد محمد إمام 
 ٤شقة  - ١٣عمارة  -  ٣امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر  - 
 

0061568 
 

شركة متحدة  -إس سي جونسون آند سن، إنك  1991/10/29 1990/11/07 5
 قائمة طبقا لقوانين والية ويسكونسن

  وكيلة براءات - سلوى ميخائيل رزق 
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص.ب 
 القاهرة

 

0061569 
 

شركة متحدة  -إس سي جونسون آند سن، إنك  1992/02/01 1990/12/07 5
 قائمة طبقا لقوانين والية ويسكونسن

  وكيلة براءات - سلوى ميخائيل رزق 
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص.ب 
 القاهرة

 

0061570 
 

شركة متحدة  -إس سي جونسون آند سن، إنك  1986/04/10  5
 ا لقوانين والية ويسكونسنقائمة طبق

  وكيلة براءات - سلوى ميخائيل رزق 
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص.ب 
 القاهرة

 

0061571 
 

شركة متحدة  -إس سي جونسون آند سن، إنك  1987/03/03  3
 قائمة طبقا لقوانين والية ويسكونسن

  وكيلة براءات - سلوى ميخائيل رزق 
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص.ب 
 القاهرة

 

0061659 
 

شركة محدودة  - جالكسو جروب ليمتد  1985/02/10 1984/10/07 5
 المسئولية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0064270 
 

شركة تألفت بموجب قوانين  -بيبسيكو  إنك  1986/05/24 1986/01/07 32
 اوالية نورث كارولين

  نرمين العلي
المعادي  - ش الالسلكي الصغير  ٢٦

المعادي  -  ٦١٨ص.ب  -الجديدة 
 القاهرة -  ١١٧٢٨

 

0069358 
 

  ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة - د. بيبر/سفن أب، إنك  1989/02/25 1988/10/07 32
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0069474 
 

 -سي آند جيه كالرك إنترناشيونال ليمتد  1991/09/26  25
 شركة إنجليزية محدودة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
  

  لوكيلاتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0075586 
 

شركة  - ذي بروكتير آند جامبل كومبني  1991/11/28  5
مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 أوهايو

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

 

0075765 
 

شركة هولندية ذات مسئولية  - آكو بي في  1992/02/01 1990/12/07 5
 محدودة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0077174 
 

  وكيل براءات - عمرو مفيد الديب  جيليت كومبانى ال ال سي ذى 1992/11/28 1991/06/07 8
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0077580 
 

شركة  - ذي بروكتير آند جامبل كومبني  1992/11/28 1991/05/07 35
مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 أوهايو

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

 

0079137 
 

  ناهد وديع رزق ترزي سوري الجنسية - فرد  - السيد/ محمد ضبعان  1997/03/23 1996/09/07 14
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0081871 
 

شركة محدودة  - جالكسو جروب ليمتد  1995/03/12 1994/06/07 5
 المسئولية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -رية ش عائشة التيمو ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0082864 
 

  ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة - كولجيت بالموليف كومباني  1999/03/23 1997/10/07 21
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0083207 
 

  ناهد وديع رزق ترزي ليمتد جيه & بي كوتس، 1995/06/11 1994/03/07 23
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0083671 
 

  وكيل براءات - مراد محمد نصر  شركة مساهمة أمريكية - ألتيكور إنك  1995/06/17 1994/10/07 5
مدينة  - الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة - نصر 

 

0083673 
 

  وكيل براءات - مراد محمد نصر  شركة مساهمة أمريكية - ألتيكور إنك  1995/06/17  32
مدينة  - الحي الثامن  -  ٧٥٢٤ص.ب 
 القاهرة - نصر 

 

0084826 
 

شركة مساهمة  - لورد للتجارة والصناعة  1994/10/17 1993/03/07 8
 مصرية

  وكيل براءات - أحمد محمد إمام 
 ٤شقة  - ١٣عمارة  -  ٣امتداد رمسيس 

 القاهرة -ينة نصر مد - 
 

0085411 
 

شركة مساهمة  - لورد للتجارة والصناعة  1995/03/12 1994/10/07 35
 مصرية

  وكيل براءات - أحمد محمد إمام 
 ٤شقة  - ١٣عمارة  -  ٣امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر  - 
 

0085412 
 

شركة مساهمة  - لورد للتجارة والصناعة  1995/03/12 1994/10/07 35
 صريةم

  وكيل براءات - أحمد محمد إمام 
 ٤شقة  - ١٣عمارة  -  ٣امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر  - 
 

0085413 
 

شركة مساهمة  - لورد للتجارة والصناعة  2006/05/08 1994/03/07 8
 مصرية

  وكيل براءات - أحمد محمد إمام 
 ٤شقة  - ١٣عمارة  -  ٣امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر  - 
 

0099592 
 

  ناهد وديع رزق ترزي شركة مساهمة - فياكوم إنترناشيونال إنك.  1999/07/26 1999/02/07 9
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0113775 
 

 - ام اس دي انترناشيونال هولدنج ج.م.ب.ه  2002/02/16 2001/05/07 5
 شركة محدودة المسؤولية

  وكيل براءات - ميخائيل رزق  يوسف
 -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤

 -  ١١١٧ص.ب  - القاهرة  ١١٣٤١
 ١١٥١١كود 

 

  ناهد وديع رزق ترزيشركة مساهمة  - فياكوم إنترناشيونال إنك.  2009/02/25 2005/08/07 9 0130823



ن جارد -ش عائشة التيمورية  ١٠ مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 
 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 

 القاهرة
 

0139704 
 

  وكيل براءات - عمرو مفيد الديب  مايكروسوفت كوربوريشن 2005/08/23 2005/06/07 9
 القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب 

 

0145077 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  - ريد هات، إنك.  2006/02/26 2005/07/07 9
 وفقا لقوانين والية ديالوير

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

 أكتوبر ٦
 

0145078 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  - ريد هات، إنك.  2007/06/11 2006/05/07 41
 وفقا لقوانين والية ديالوير

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

 أكتوبر ٦
 

0145081 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  - ريد هات، إنك.  2007/06/11 2006/05/07 41
 وفقا لقوانين والية ديالوير

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

 أكتوبر ٦
 

0145082 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  - ريد هات، إنك.  2007/08/08 2006/06/07 42
 وفقا لقوانين والية ديالوير

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

 أكتوبر ٦
 

0145083 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  - ريد هات، إنك.  2011/03/27 2010/09/07 41
 وفقا لقوانين والية ديالوير

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

 أكتوبر ٦
 

0145084 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  - ريد هات، إنك.  2011/03/27 2010/09/07 42
 وفقا لقوانين والية ديالوير

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

 أكتوبر ٦
 

0150315 
 

محامي ووكيل  - جورج إسحق مينا  زنبرو كوربوريشن  2005/10/07 5
  براءات
 - بوليس هليو -الحرية  ٣٠٠٤ص.ب 

 القاهرة ١١٣٦١
 

0150572 
 

شركة  - سوسيتيه دي برودوي نستله إس إيه  2007/04/19 2005/08/07 30
 سويسرية محدودة باألسهم

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

 أكتوبر ٦
 

0151013 
 

تأسست شركة متحدة  - جيلياد ساينسز إنك.  2007/05/07 2006/01/07 5
 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

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 
 

0151777 
 

مكتب  - عبد الوهاب مصطفى كمال  شركة أمريكية متحدة - كون كومباني ذي ديور 2006/02/01 2005/08/07 11
  مادوك آند برايت آي بي لو أوفيس

 - شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣
 القاهرة -  ١١٢١١ - الزمالك 

 

0151778 
 

مكتب  - عبد الوهاب مصطفى كمال  شركة أمريكية متحدة - ذي ديوركون كومباني  2006/01/26 2005/08/07 20
  دوك آند برايت آي بي لو أوفيسما

 - شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣
 القاهرة -  ١١٢١١ - الزمالك 

 

0151905 
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا  - آمجين إنك  2011/01/19 2006/02/07 5
 لقوانين والية ديالوير

  وكيلة براءات - سلوى ميخائيل رزق 
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص.ب 
 القاهرة

 

0152568 
 

كنتاكي فرايد تشيكن إنترناشيونال هولدنجز إل  2007/05/15 2006/01/07 30
شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا  - إل سي 

 لقوانين والية ديالوير

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

 أكتوبر ٦
 

0152575 
 

شركة هندية  - يز ليمتد بيدياليت إندستر 2007/03/26 2005/10/07 1
 محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الهند

  محمود عادل
الملك الصالح، كود رقم  ٦ص.ب 

 القاهرة ١١٥٥٩
 

0153673 
 

شركة محدودة  - جالكسو جروب ليمتد  2006/07/26 2005/10/07 5
 المسئولية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - د محمد فري ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0155077 
 

شركة متحدة تألفت بموجب  - بيبسيكو، إنك.  2007/01/11 2006/05/07 32
 قوانين والية نورث كارولينا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠



 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0155464 
 

س، إنك.، شركة ستاتك كونترول كومبوننت 2010/01/17 2006/05/07 2
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 نورث كارولينا

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

 أكتوبر ٦
 

0155465 
 

ستاتك كونترول كومبوننتس، إنك.، شركة  2008/12/04 2008/05/07 2
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 ينانورث كارول

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

 أكتوبر ٦
 

0155466 
 

ستاتك كونترول كومبوننتس، إنك.، شركة  2007/10/21 2005/08/07 9
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 نورث كارولينا

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

 أكتوبر ٦
 

0155467 
 

ستاتك كونترول كومبوننتس، إنك.، شركة  2007/02/27 2006/02/07 9
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 نورث كارولينا

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

 أكتوبر ٦
 

0155468 
 

بوننتس، إنك.، شركة ستاتك كونترول كوم 2006/04/26 2005/08/07 35
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 نورث كارولينا

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

 أكتوبر ٦
 

0155469 
 

ستاتك كونترول كومبوننتس، إنك.، شركة  2007/05/30 2006/04/07 35
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 كارولينا نورث

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

 أكتوبر ٦
 

0157987 
 

شركة محدودة  - شوبرايت جيرينسي ليمتد  2007/11/27 2005/10/07 32
 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين جزر جيرينسي

  هدى عبد الهادي
 القاهرة - ١١٤٥١ص.ب 

 

0209640 
 

 - سي إم إس ليجال سيرفيسيز إي إي آي جي  2009/06/18 2009/02/07 42
 شركة مساهمة بلجيكية

محام ووكيل  - حازم منير وهبة 
  عالمات تجارية وبراءات

 -  ١١٥٦٨الجزيرة  -  ١١٤ص.ب 
 القاهرة

 

0233786 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/01/17 2010/09/07 2
 مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233787 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 3
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠
 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - ي سيت

 القاهرة
 

0233788 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 8
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233789 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/01/17 2010/09/07 9
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233790 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 16
مؤسسة وخاضعة لقوانين  مسئولية محدودة

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233791 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 18
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -التيمورية  ش عائشة ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233792 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/01/17 2010/09/07 21
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233793 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 24
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233794 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/01/17 2010/09/07 25
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠



 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي  هولندا
 القاهرة

 

0233795 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/01/17 2010/09/07 27
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  وديع رزق ترزيناهد 
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233796 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 28
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233801 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 35
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233802 
 

شركة ذات  - نتر أيكيا سيستمز بي في إ 2011/03/01 2010/10/07 36
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233804 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 41
ضعة لقوانين مسئولية محدودة مؤسسة وخا

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233805 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/01 2010/10/07 43
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  - ش عائشة التيمورية ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0233843 
 

شركة ذات  - إنتر أيكيا سيستمز بي في  2011/03/08 2010/10/07 35
مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 هولندا

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0248545 
 

 - شركة ماهر سيد احمد شبيطة وشركاه  2012/03/07 2011/09/07 9
 -  I E Cالشركة الدولية لألعمال الهندسية 

 شركة توصية بسيطة

  محمود سليمان سالم
 -الحي السابع  - ش ذاكر حسين  ٢٨

 القاهرة - مدينة نصر 
 

0251230 
 

شركة ذات  - تات هوي فودز بتي إل تي دي  2018/04/24 2018/01/07 30
 مسئولية محدودة سنغافورية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0254742 
 

آبفي إنك، شركة تألفت بموجب قوانين  2013/12/26 2012/03/07 5
 الواليات المتحدة األمريكية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠
 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - ي سيت

 القاهرة
 

0255480 
 

شركة فاروق  -ياسر فاروق مبارك  القلعة للمعلومات ش. ذ .م. م 2016/08/23 2014/09/07 39
  مبارك وشركاه

 القاهرة - حدائق القبة  ٨٢ص.ب 
 

0263499 
 

شركة  - جي إي تي جروب هولدينغز ليمتد  2013/02/19 2012/12/07 35
 محدودة بالحصص

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0263500 
 

شركة  - جي إي تي جروب هولدينغز ليمتد  2013/02/19 2012/10/07 36
 محدودة بالحصص

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0263501 
 

شركة  - جي إي تي جروب هولدينغز ليمتد  2013/02/19 2012/12/07 37
 محدودة بالحصص

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0265168 
 

  ترزي ناهد وديع رزق شركة مساهمة أمريكية -آبوت البوراتوريز  2013/05/14 2013/01/07 41
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 



0272747 
 

كابوشيكي كايشا مياك دايزين جيموشو وتتاجر  2013/09/09 2013/06/07 3
شركة  -أيضا باسم (مياك ديزاين ستوديو) 

 مساهمة نظمت وقائمة بموجب قوانين اليابان

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -لتيمورية ش عائشة ا ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0272748 
 

3 - 
21 

كابوشيكي كايشا مياك دايزين جيموشو وتتاجر  2013/09/09 2013/06/07
شركة  -أيضا باسم (مياك ديزاين ستوديو) 

 مساهمة نظمت وقائمة بموجب قوانين اليابان

  ناهد وديع رزق ترزي
ردن جا -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0273609 
 

شركة  - سوسيتيه دي برودوي نستله إس إيه  2020/12/27 2013/07/07 30
 سويسرية محدودة باألسهم

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

 أكتوبر ٦
 

0273611 
 

  ناهد وديع رزق ترزي ندايكن كوربوريش 2016/12/12 2016/10/07 37
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0273612 
 

  ناهد وديع رزق ترزي دايكن كوربوريشن 2013/09/29 2013/07/07 20
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0273989 
 

شركة  - رينيسانس هوتيل هولدينجز، إنك.  2018/07/18 2017/11/07 41
مساهمة أمريكية تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 ديالوير

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0274317 
 

  وكيلة براءات - يل رزق سلوى ميخائ ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد 2013/08/27 2013/06/07 5
 -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤

 ١١١٧ص.ب  - القاهرة  ١١٣٤١
 

0274318 
 

  وكيلة براءات - سلوى ميخائيل رزق  ريكيت آند كولمان (أوفر سيز) هيلث ليمتد 2016/11/21 2016/09/07 21
 -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤

 ١١١٧ص.ب  - القاهرة  ١١٣٤١
 

0274337 
 

شركة  - المينا فودز للصناعات الغذائية  2017/06/21 2016/06/07 30
 مساهمة

  مطيع جاد هللا دميان
 ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب 
 أكتوبر

 

0274451 
 

شركة  - ذي بروكتير آند جامبل كومبني  2016/04/10  3
مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقانون والية 

 أوهايو

  اتوكيلة براء - أ/ سمر اللباد 
 -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب 

 أكتوبر ٦
 

0274885 
 

شركة يابانية  -يونيكارييرز كوربوريشن  2013/10/09 2013/08/07 7
 مساهمة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0274886 
 

شركة يابانية  -بوريشن يونيكارييرز كور 2013/09/22 2013/07/07 7
 مساهمة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0274887 
 

شركة يابانية  -يونيكارييرز كوربوريشن  2013/10/09 2013/08/07 12
 مساهمة

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0274966 
 

شركة متحدة تأسست  - فاركو آي بي، إنك  2015/06/09 2014/01/07 9
 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0275037 
 

ايشا كوبي سيكو شو (وتتاجر كابوشيكي ك 2019/12/03 2019/06/07 42
شركة  - أيضا باسم كوبي ستيل، إل تي دي) 

 محدودة المسئولية

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0275138 
 

شركة مساهمة  -شركة ليسافر إيه كومباني  2013/10/22 2013/08/07 41
 فرنسية

  رزق ترزيناهد وديع 
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

  ناهد وديع رزق ترزيشارم كوربوريشن، شركة مساهمة  -يوني  2013/09/22 2013/07/07 5 0275200



جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠ مؤلفة طبقا لقوانين اليابان 
 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 

 القاهرة
 

0275311 
 

شارم كوربوريشن، شركة مساهمة  -يوني  2013/09/19 2013/07/07 5
 مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

  ناهد وديع رزق ترزي
جاردن  -ش عائشة التيمورية  ١٠

 - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - سيتي 
 القاهرة

 

0275823 
 

شركة جرانت ثورنتون يافي وشركاهم ش.م.م  2014/11/30 2013/12/07 35
 شركة محدودة المسئولية - 

  بهية موفق مصطفى أبو النصر اليافي
شارع جمال عبد الناصر ناصية  ٣٩

أمام  - مدينة الزهور  - شارع أبو كيلة 
عزبة  - محالت هاي نوجا للمالبس 

 القاهرة - النخل الغربية 
 

0275824 
 

شركة جرانت ثورنتون يافي وشركاهم ش.م.م  2014/11/30 2013/12/07 45
 محدودة المسئولية شركة - 

  بهية موفق مصطفى أبو النصر اليافي
شارع جمال عبد الناصر ناصية  ٣٩

أمام  - مدينة الزهور  - شارع أبو كيلة 
عزبة  - محالت هاي نوجا للمالبس 

 القاهرة - النخل الغربية 
 

0276178 
 

شركة ذات مسئولية  - شركة فاشون بيوتي  2015/05/12 2014/08/07 3
 محدودة

  وكيل براءات - سليمان سالم محمود 
 القاهرة - مدينة نصر  - ش الطيران  ٢٦

 

0276492 
 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  شركة مساهمة فرنسية - سانوفي  2015/02/18 2013/08/07 5
  وحيد
عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤

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

 

0278189 
 

شركة  - نينغبو ليس إندستريال كو. إل تي دي  2017/08/30 2016/09/07 7
 ذات مسئولية محدودة

  وكيل براءات -أحمد همام حسن 
طريق صالح  - عمارات العبور  ٣١

 القاهرة -مصر الجديدة  -سالم 
 

0278190 
 

شركة  - نينغبو ليس إندستريال كو. إل تي دي  2013/12/02 2013/09/07 7
 ذات مسئولية محدودة

  وكيل براءات -أحمد همام حسن 
طريق صالح  - عمارات العبور  ٣١

 القاهرة -مصر الجديدة  -سالم 
 

0279411 
 

شركة  - فيدرال أوتس ميلز إس دي إن. بيرهاد  2018/11/22 2018/06/07 30
 خاصة محدودة المسئولية طبقا لقوانين ماليزيا

  محمود عادل
الصالح، كود رقم الملك  ٦ص.ب 

 القاهرة -  ١١٥٥٩
 

0280558 
 

شركة  -ديبو أوتو بارتس إند. كو.، إل تي دي  2014/09/15 2013/10/07 11
 ذات مسئولية محدودة

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

 أكتوبر ٦
 

0286690 
 

 - فردى  -نصر  هشام محمد مغاورى احمد 2015/02/01 2014/03/07 12
 مصرى الجنسية

  باهر حافظ -شركة إيه آند بي إنجاز 
الحي  - حدائق زايد  -  ٥٣٠فيال 

 - مدينة الشيخ زايد  - السادس عشر 
 الجيزة

 

0397131 
 

شركة ذات مسئولية  - شركة فاشون بيوتي  2021/04/11 2021/01/07 3
 محدودة

  وكيل براءات - محمود سليمان سالم 
 القاهرة - دينة نصر م - ش الطيران  ٢٦

  


