
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0007888 

 

 ناهد وديع رزق شركة متحدة-سنسويت جرووز انك  1947/02/10 1961/12/07 29

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0024768 

 

 أ /سمر اللباد بى زد كوسونس انترناشييونال ليمتد 1995/06/18 1953/02/07 3

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0025327 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة امريكية -أبوت البوراتوريز  1953/06/25 1952/11/14 5

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0027210 

 

 ناهد وديع رزق مايتاج بروبيرتز ، ال ال سى 1954/01/16 1953/10/18 7

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0033850 

 

شركة  -نيسان جيدوشاكابوشيكى كايشا  1960/02/15 1958/06/07 12

 مساهمة يابانيه

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0040188 

 

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  و م. ريجلي الصغير كومباني / شركة مساهمة 1963/12/22 1963/09/07 30

 وحيد احمد

ق صالح سالم عمارات العبور طري 01

 50ص ب  071شقه  07الدور  -

 00100القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0044090 

 

 ناهد وديع رزق سانوفى 1988/02/11  5

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0050039 

 

 ناهد وديع رزق ايساى أر اند دى مانجمنت كو.، ليمتد 1975/06/15 1975/03/07 5

يمورية جاردن سيتى ش عائشة الت 01

 القاهرة
 

0058716 

 

ذي يوكوهاما رييركو ليمتد /ش محدوده  1985/09/28 1985/05/07 12

 المسؤليه

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0060313 

 

 -هوليت باكارد إنتربرايز ديفيلوبمنت إل بي  1989/10/24 1989/06/07 9

هم مؤلفة وقائمة طبقاً شركة محدودة باالس

 لوالية تكساس

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0060661 

 

رود ستار مانجمنت .اس. آ شركة مساهمة  1986/07/22 1983/07/12 9

 سويسرية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0061229 

 

احمد محمد -محمد عادل حسين محمد نتر ناشيونال سيرفيس  سوسياشنفيزا ا 1984/07/09  36

 عبير صالح الدين محمد على -بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 -الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 

 جمهورية مصر العربية
 

0061537 

 

 /سمر اللبادأ  فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسياشن 1984/08/11 1984/05/07 36

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0062768 

 

 ناهد وديع رزق كارولينا هيريراس . أ شركة مساهمة 1987/07/02 1987/02/07 3

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0071099 

 

سى اندجيه كالرك انترناشيونال ليمتد محدوده  1989/05/26 1989/01/07 25

 يهالمسؤل

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0077792 

 

امريكان اكسبريس ماركتينج اند ديفلوبمنت  1992/11/28 1991/06/07 36

 مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -كورب

 سلوى ميخائيل رزق

 - 00500كود رقم  - 0001ص ب 

 القاهرة
 

0079639 

 

 ناهد وديع رزق باناسونيك هولدينجز كوربوريشن 1995/05/25 1994/03/07 6

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 



0080084 

 

 -اتش بي هولت باكارد جروب إل إل سي  1994/04/13 1992/05/07 16

 محدوة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0084483 

 

 أ /سمر اللباد ذى جيليت كومبانى ال ال سي 1996/11/22 1996/05/07 8

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0085415 

 

لورد للتجارة والصناعة شركة مساهمة  1995/05/23  7

 مصرية

 احمد محمد امام

 - 1شقة  03عمارة  3امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر 
 

0085422 

 

 احمد محمد امام ش مساهمة مصرية -لورد للتجارة والصناعة  1996/11/06 1994/04/07 8

 - 1شقة  03عمارة  3امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر 
 

0085423 

 

لورد للتجارة والصناعة شركة مساهمة  1996/11/10  35

 مصرية

 احمد محمد امام

 - 1شقة  03عمارة  3امتداد رمسيس 

 القاهرة -مدينة نصر 
 

0085545 

 

 أ /سمر اللباد كاميرا يبى كوربوريشن 1996/05/30 1995/05/07 10

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0085742 

 

 ناهد وديع رزق ميجي سان جيو كومباني )محدودة المسئولية(. 1996/01/18 1995/04/07 1

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0085924 

 

باير سدورف اكتنجز لشافت شركة مساهمة  1996/10/15 1996/03/07 10

 المانية

 هالة وحيد -بيانات للملكية الفكرية 

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

مدينة  - 071شقة  07الدور  01عمارة 

 -بانوراما اكتوبر  50نصر ـ ص .ب 

 00100القاهرة 
 

0085925 

 

باير سدورف اكتنجز لشافت شركة مساهمة  1996/10/15 1996/03/07 10

 المانية

 هالة وحيد -بيانات للملكية الفكرية 

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

مدينة  - 071شقة  07الدور  01عمارة 

 -بانوراما اكتوبر  50نصر ـ ص .ب 

 00100القاهرة 
 

0086643 

 

شركة ذات تى سى اف كو . ال ال سى  1998/01/27 1997/08/07 30

 مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0086644 

 

تى سى اف كو . ال ال سى شركة ذات  1998/01/27 1997/08/07 42

 مسئولية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0122759 

 

 رويدا يحيى محمد ب كومفورت لبنان ش.م.لسلي 2002/07/13 2002/01/07 20

 -المجاورة الثالثة  -الحي الخامس  313

 القاهرة -التجمع الخامس  -الشويفات 
 

0125556 

 

محمد مازن عبد القادر درويش الكلحه تاجر  2003/03/25 2002/11/07 42

 اردنى الجنسية .

 وجدى نبيه عزيز

جمهورية  00500القاهرة  010ص ب 

 يةمصر العرب
 

0138951 

 

 ناهد وديع رزق رويال بنك اوف كندا 2005/12/11 2005/07/07 36

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0146573 

 

 محمود سليمان سالم مصر -اجواء للصناعات الغذائية  2007/10/23 2006/01/07 29

 -الحى السابع  -ش ذاكر حسين  71

 القاهرة -مدينة نصر 
 

0147919 

 

مصر  -شركة اجواء للصناعات الغذائية  2006/10/30 2005/12/07 29

 شركة مساهمة

 محمود سليمان سالم

 -الحى السابع  -ش ذاكر حسين  71

 القاهرة -مدينة نصر 
 

0151127 

 

ميتسومى اليكتريك كوليمتد شركه محدوده  2007/11/26 2006/02/07 9

 المسئوليه

 أ /سمر اللباد

 07511ة الذكية القري 051ص ب 

 القاهرة
 

0152061 

 

 أ /سمر اللباد سينجنتا ليمتد ش.م 2006/05/16 2005/10/07 5

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0152160 

 

) شركة محدودة  -ناشيونال براندس ليمتد  2007/04/18 2005/12/07 30

 مولفة وقائمة طبقا لقوانين جنوب افريقيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01



 القاهرة
 

0153853 

 

مصر  -شركة اجواء للصناعات الغذائية  2008/07/02 2006/02/07 33

 شركة مساهمة

 محمود سليمان سالم

مدينة  -الحى السابع  -ذاكر حسين   71

 القاهرة -نصر 
 

0154351 

 

ساهمة شركة م -نستله سكين هيلث س. أ  2009/05/18 2005/12/07 5

 خاضعة لقوانين سويسرا

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر القاهرة 
 

0154737 

 

شركة استرالية  -بلوسكوب ستيل ليمتد  2006/12/19 2005/08/07 6

 محدودو المسئولية

 يع رزقناهد ود

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0154942 

 

شانيا نورث اندستريز كوربوريشن ش  2007/11/27 2005/12/07 13

مساهمة صينيةمؤلفة طبقا لقوانين جمهورية 

 الصين

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0154943 

 

رث اندستريز كوربوريشن شركة شاينا نو 2008/02/10 2006/03/07 35

 صينية مساهمةمؤلفة طبقا لقوانين الصين

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0154944 

 

شانيا نورث .اند ستريز كوربوريشن )شركة  2008/02/10 2006/03/07 37

صينية مساهمة مؤلفة ( طبقا لقوانين جمهورية 

 الصين

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0156688 

 

 أ /سمر اللباد اليابان -نيتو دانكو كوربوريشن شركه متحدة  2010/06/28 2006/02/07 16

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0156689 

 

 أ /سمر اللباد شركة متحدة -شركة نيتو دانكو كوربوريشن  2008/04/29 2006/03/07 1

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0156948 

 

ايسيت سياهات توريزم في اوتيلجيليك انونيم  2007/06/05 2006/02/07 41

 شركة مساهمة تركية -سيركيتي 

 ميشيل مطيع جاد اللة

 اكتوبر 6 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0156949 

 

انونيم  ايسيت سياهات توريزم في اوتيلجيليك 2007/07/29 2006/02/07 43

 شركة مساهمة تركية -سيركيتي 

 ميشيل مطيع جاد اللة

 اكتوبر 6 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0158633 

 

شركة مساهمة ومؤلفة  -مارس انكوربوريتيد  2006/07/19 2005/09/07 30

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

لعبور طريق صالح سالم عمارات ا 01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0159069 

 

شركة محدودة  -جالكسو جروب ليمتد  2007/05/08 2006/01/07 5

 النسئولية مؤسسة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0159278 

 

شركة محدودة  -جالكسو جروب ليمتد  2007/12/09 2007/07/07 5

 النسئولية مؤسسة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0168620 

 

فيف هيلثكير يو كيه ليمتد . شركة محدودة  2009/06/08 2008/08/07 5

 مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا .

 ناهد وديع رزق

ة التيمورية جاردن سيتى ش عائش 01

 القاهرة
 

0174674 

 

شركة  -جي أس هولدينجيز كوربوريشن  2008/03/27 2007/10/07 42

 مساهمة كورية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0203030 

 

شركة  -شركة يابانية  -اسيكس كوربوريشن  2009/03/02 2008/08/07 14

 مساهمة

 ديع رزقناهد و

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0258143 

 

 -شيلد فاير سيفتي اند سيكيوريتي ال تي دي  2020/08/27 2020/02/11 9

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين المملكة المتحدة

 محمود سليمان سالم

 -الحى السابع  -ش ذاكر حسين  71

 ةالقاهر -مدينة نصر 
 

0260585 

 

ذات مسئولية  -ترانسند انفورميشن انك  2013/05/15 2012/10/07 9

 محدودة

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0260755 

 

شركة  -سوسيتيه ديه برودوي نستله اس ، ايه  2020/07/20 2012/08/07 30

 مساهمة سويسرية

 أ /سمر اللباد

 07511كية القرية الذ 051ص ب 



 القاهرة
 

0269767 

 

 -ش م ل  -شركة عزت الداعوق واوالده  2013/09/10 2013/05/07 3

 شركة مساهمة لبنانية

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0270895 

 

يه ويمثلها / هاله بيانات للملكيه الفكر شركة امريكية -اولد نيفى )آى تى ام ( انك  2018/04/23 2018/02/07 3

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0270896 

 

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة امريكية -اولد نيفى )آى تى ام ( انك  2013/08/18 2013/06/07 4

 وحيد احمد

ح سالم عمارات العبور طريق صال 01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0270897 

 

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  ش امريكية -اولد نيفى )آى تى ام ( انك  2016/02/15 2015/12/07 9

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0270898 

 

شركة مساهمه  -اولد نيفى )آى تى ام ( انك  2013/08/18 2013/06/07 14

 امريكية

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0270899 

 

شركة مساهمه  -آى تى ام ( انك اولد نيفى ) 2013/08/18 2013/05/07 16

 امريكية

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0270900 

 

شركة مساهمه  -اولد نيفى )آى تى ام ( انك  2013/08/18 2013/06/07 24

 امريكية

لملكية الفكرية ويمثلها هالة بيانات ل

 وحيد محمد

  -عمارات العبور صالح سالم  01

 50ص ب  - 071شقة  -07الدور 

 00100القاهرة  -بانوراما اكتوبر
 

0270901 

 

شركة مساهمه  -اولد نيفى )آى تى ام ( انك  2013/08/18 2013/06/07 26

 امريكية

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 مدوحيد اح

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0273104 

 

 محمود سليمان سالم فرد سوري -محمد معاذ سكر احمد مختار  2014/02/20 2013/12/07 25

 -مدينة نصر  -شارع الطيران  76

 القاهرة
 

0273104 

 

 محمود سليمان سالم فرد سوري -سكر احمد مختار  محمد معاذ 2014/02/20 2013/12/07 25

 -مدينة نصر  -شارع الطيران  76

 القاهرة
 

0273988 

 

شركة  -رينيسانس هوتيل هولدينجز انك  2017/04/02 2016/09/07 41

مساهمة امريكية تاسست وقائمة طبقا لقوانين 

 امريكا-ديالوير 

 ناهد وديع رزق

ى ش عائشة التيمورية جاردن سيت 01

 القاهرة
 

0276779 

 

شركة  -سوسيتيه ديه برودوى نستله اس .ايه  2014/08/19 2013/10/07 30

 مساهمة سويسرية

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0279557 

 

شركة  -سوسيتيه ديه برودوى نستله اس.ايه  2015/02/18 2013/10/07 21

 مساهمة سويسرية

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0279559 

 

شركة  -سوسيتيه ديه برودوى نستله اس.ايه  2015/02/18 2013/09/07 30

 مساهمة سويسرية

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0280703 

 

شركة   -ذي بروكتير اند جامبل كومبني  2016/04/10  3

ئمة وفقا لقوانين والية مساهمة مولفة وقا

 اوهايو

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 



0281140 

 

الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية  2014/03/25 2013/11/07 32

 شركة اردنية محدودة المسئولية -والعصائر 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0281141 

 

الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية  2014/03/25 2013/11/07 32

 شركة اردنية محدودة المسئولية -والعصائر 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0281279 

 

شركة محدوده المسؤلية  -ذا هيرشي كومبني  2014/02/17 2013/11/07 30

بموجب القوانين المرعية في وقائمة ومنظمة 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0282430 

 

شركة  -انك  -رينيسانس هوتل هولدينجز  2015/02/18 2014/01/07 43

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير

 ناهد وديع رزق

ة التيمورية جاردن سيتى ش عائش 01

 القاهرة
 

0282431 

 

شركة  -رينيسانس هوتل هولدينجز انك  2015/02/18 2014/01/07 43

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0282432 

 

شركة  -انك  -لدينجز رينيسانس هوتل هو 2015/02/18 2014/01/07 43

مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0282453 

 

شركة  --ايميليو بوتشي انترناشيونال بي.في  2014/03/11 2014/01/07 3

 هولندية محدودة

 ناهد وديع رزق

تى ش عائشة التيمورية جاردن سي 01

 القاهرة
 

0282454 

 

شركة  ---ايميليو بوتشي انترناشيونال بي.في  2014/03/11 2014/01/07 9

 هولندية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0282455 

 

ايميليو بوتشي انترناشيونال بي.في شركة  2014/03/11 2014/01/07 14

 هولندية محدودة

 ع رزقناهد ودي

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0282456 

 

ايميليو بوتشي انترناشيونال بي.في شركة  2014/03/11 2014/01/07 18

 هولندية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0282457 

 

شركة  --.في ايميليو بوتشي انترناشيونال بي 2014/03/11 2014/01/07 25

 هولندية محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0282925 

 

 -باراماونت إنترنشونال اى بى هولدنج كمبنى  2019/12/24  29

شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

عبور طريق صالح سالم عمارات ال 01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0283219 

 

شركة  -ذى بروكتير اند جامبل كومبنى  2013/02/11 2013/12/07 3

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 اوهايو

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0283226 

 

شركة  -ليمتد  -دايتشى سانكيو كومبانى  2014/03/16 2014/01/07 5

 محدودة نظمت بموجب قوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0283433 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -اورين كوربوريشن  2014/03/27 2014/01/07 30

 طبقا لقوانين كوريا

 أ /سمر اللباد

 07511ة الذكية القري 051ص ب 

 القاهرة
 

0283434 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -اورين كوربوريشن  2014/03/27 2014/01/07 30

 طبقا لقوانين كوريا

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0283436 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -اورين كوربوريشن  2014/03/27 2014/01/07 30

 طبقا لقوانين كوريا

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0283602 

 

شركة  -ذى بروكتير أند جامبل كومبنى  2014/04/09 2014/02/07 5

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 الواليات المتحدة االمريكية -اوهايو

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0283700 

 

 أ /سمر اللباد ذى جيليت كومبانى ال ال سي 2017/01/16 2016/11/07 8

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 



0283913 

 

شركة  -بول سميث جروب هولدينجز ليمتد  2014/05/06 2014/02/07 16

 محدودة تالفت بموجبقوانين المملكة المتحدة

 ناهد وديع رزق

سيتى  ش عائشة التيمورية جاردن 01

 القاهرة
 

0284050 

 

توتوليمتد ،شركة مساهمة قائمة ومؤلفة وفقاً  2014/04/09 2014/02/07 2

 لقوانين اليابان

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0284051 

 

توتوليمتد ، شركة مساهمة قائمة ومؤلفة وفقاً  2014/04/09 2014/02/07 2

 لقوانين اليابان

 سمر اللبادأ /

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0284244 

 

 -شركة سامسونج الكترونكس كو, ال تى دي  2016/12/05 2014/04/07 11

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانين جمهورية كوريا .

 هالة وحيد -بيانات للملكية الفكرية 

 طريق صالح سالم  -عمارات  العبور  

مدينة  - 071شقة  07الدور  01عمارة 

 -بانوراما اكتوبر  50نصر ـ ص .ب 

 00100القاهرة 
 

0284592 

 

شركة مساهمة مولفة وقائمة طبقا  -امجن انك  2015/02/18 2014/02/07 5

 لقوانين والية ديالوير

 سلوى ميخائيل رزق

 القاهرة 0001ص.ب 
 

0284612 

 

رش كومبنى شركة محدودة المسئولية ذا هي 2018/12/16 2018/08/07 32

قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0284701 

 

شركة محدودة  --جالكسوجروب ليمتد  2015/10/11 2014/05/07 10

 لقوانين انجلتراالمسئولية تاسست وقائمة طبقاً 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0284762 

 

محمود حسان امام  -التقدم للصناعات الغذائية  2014/04/28 2014/02/07 29

 شركة تضامن-شحاته وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0284763 

 

محمود حسان امام  -التقدم للصناعات الغذائية  2014/04/28 2014/02/07 30

 شركة تضامن -شحاته وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0284764 

 

سان امام محمود ح -التقدم للصناعات الغذائية  2015/04/16 2014/02/07 29

 شركة تضامن -شحاتة وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0284765 

 

محمود حسان امام  -التقدم للصناعات الغذائية  2014/04/28 2014/02/07 30

 شركة تضامن -شحاته وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1رج ب -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0284766 

 

محمود حسان امام  -التقدم للصناعات الغذائية  2014/04/28 2014/02/07 29

 شركة تضامن -شحاتة وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0284767 

 

محمود حسان امام  -التقدم للصناعات الغذائية  2014/04/28 2014/02/07 30

 شركة تضامن-شحاته وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0284768 

 

التقدم للصناعات الغذائية محمود حسان امام  2014/04/28 2014/02/07 29

 تضامن شركة-شحاته وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0284769 

 

محمود حسان امام  -التقدم للصناعات الغذائية  2014/04/28 2014/02/07 30

 شركة تضامن-شحاتة وشريكه 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -زيتون حداثق ال 1شقة  1
 

0284844 

 

عبدالفتاح ابراهيم  -االلمانية اللبنانية للصناعة  2019/04/16 2019/02/07 2

 شركة توصية بسيطة -الحوت وشريكيه 

 محمد عبد العال

 القاهرة -المعادى  311ص ب 
 

0284887 

 

اس اية دى سى فى  -بيرنود ريكارد مكسيكو  2014/08/12 2014/06/07 33

 مساهمة مكسيكية شركة -

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0284888 

 

اس اية دى سى فى  -بيرنود ريكارد مكسيكو  2014/08/12 2014/06/07 33

 شركة مساهمة مكسيكية -

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0285054 

 

شركة  -إس انترناشنال ليمتد  إس إتش 2015/02/17 2014/11/07 5

 بريطانية

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 



0285060 

 

مثلها / هاله بيانات للملكيه الفكريه وي شركة امريكية -ديبوى سينثز انك  2019/12/10 2014/03/07 44

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0285061 

 

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة امريكية -ديبوى سينثز انك  2019/12/10 2017/12/07 10

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0285062 

 

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة امريكية -ديبوى سينثز انك  2019/04/30 2018/04/07 10

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0285063 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  شركة امريكية -ديبوى سينثز انك  2019/05/02 2018/05/07 10

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص.ب  - 071شقة  -07الدور   -

 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0285071 

 

حدودة شركة م -دايتشى سانكيو كومبانى ليمتد  2014/05/15 2014/02/07 5

 نظمت بموجب قوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0285072 

 

شركة محدودة -دايتشى سانكيو كومبانى ليمتد  2014/05/15 2014/02/07 5

 نظمت بموجب قوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0285335 

 

شركة محدودة -دايتشى سانكيو كومبانى .ليمتد  2014/05/15 2014/02/07 5

 نظمت بموجب قوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0285340 

 

شركة محدودة المسؤولية  -ذا هيرشى كومبنى  2015/01/27 2014/02/07 25

ة فى قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعي

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0285341 

 

شركة محدودة المسؤولية  -ذا هيرشى كومبنى  2015/01/27 2014/02/07 28

قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى 

 ديالوير

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0285342 

 

شركة محدودة المسؤولية -ذا هيرشى كومبنى  2015/01/27 2014/02/07 25

قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى 

 ديالوير

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0285343 

 

لية شركة محدودة المسؤو -ذا هيرشى كومبنى  2015/01/27 2014/02/07 28

قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0285772 

 

شركة مساهمة  -نستله سكين هيلث س. أ  2014/03/10 2014/01/07 3

 خاضعة لقوانين سويسرا

 هالة وحيد -بيانات للملكية الفكرية 

طريق صالح سالم   -عمارات  العبور  

مدينة  - 071شقة  07الدور  01عمارة 

 -بانوراما اكتوبر  50نصر ـ ص .ب 

 00100القاهرة 
 

0285773 

 

شركة مساهمة  -نستله سكين هيلث س. أ  2014/03/10 2014/01/07 5

 خاضعة لقوانين سويسرا

 هالة وحيد -بيانات للملكية الفكرية 

طريق صالح سالم   -  عمارات  العبور

مدينة  - 071شقة  07الدور  01عمارة 

 -بانوراما اكتوبر  50نصر ـ ص .ب 

 00100القاهرة 
 

0287829 

 

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة امريكية-ديبوى سينثز.انك 2017/10/19 2016/11/07 10

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071قه ش 07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0287831 

 

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة  شركة امريكية -انك  -ديبوى سينثز  2019/12/11 2018/02/07 10

 وحيد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص.ب  - 071شقة  -07الدور   -



 00100القاهرة  -بانوراما أكتوبر
 

0287845 

 

شركة متحدة مؤلفة وقائمة  -سيفن اليفن انك  2015/06/21 2014/09/07 25

 وفقا لقوانين والية تكساس

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0289435 

 

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله  شركة امريكية -انك  -ديبوى سينثز  2019/12/11 2016/11/07 10

 مدوحيد اح

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور 

 00100بانوراما اكتوبر 
 

0290883 

 

.شركة محدودة  -جالسكوجروب ليمتد  2015/10/12 2014/10/07 5

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0291279 

 

محمودحسان امام  -التقدم للصناعات الغذائية  2014/09/01 2014/06/07 30

 شركة تضامن -شحاتة وشريكة 

 سلوى فوزى جرجس

الدور  - 1برج  -ش ترعة الجبل  301

 القاهرة -حداثق الزيتون  1شقة  1
 

0292570 

 

شركة محدودة  -جالسكوجروب ليمتد  2015/10/20 2014/11/07 5

 طبقا لقوانين انجلتراالمسئولية تاسست وقائمة 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0293143 

 

عكنش  -عبد العزيز عطا الله غويل مسعود  2014/12/09 2014/10/07 43

 مصرى الجنسية -فردى  -للمأكوالت البدوية 

 محمود سليمان

 القاهرة-مدينة نصر-شارع الطيران 76
 

0293387 

 

شركة محدوده المسؤلية  -ذا هيرشي كومبني  2015/04/07 2014/10/07 30

 -وقائمة ومنظمة بموجب قوانين ديالوير 

 الواليات المتحدة االمريكية

 أ /سمر اللباد

 07511القرية الذكية  051ص ب 

 القاهرة
 

0295442 

 

شركة امريكية  -جونسون اند جونسون  2016/05/15 2014/11/07 5

 والية نيوجيرسى مؤسسة وفق قوانين

بيانات للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله 

 وحيد احمد

عمارات العبور طريق صالح سالم  01

 50ص ب  071شقه  07الدور  -

 00100القاهرة  -بانوراما اكتوبر 
 

0296068 

 

 منى عرفة السيد داغر شركة سعودية -شركة الزوردى للمجوهرات  2015/03/23 2015/01/07 14

الشطر العاشر  66بلوك س  07عماره 

زهراء  00117زهراء المعادى ص.ب 

 القاهرة -المعادي 
 

0296371 

 

 -جالكسو سميثكالين انتيلكتيوال بروبرتي  2019/05/13 2019/01/07 5

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا 

 لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0296751 

 

 منى عرفة السيد داغر شركة سعودية -شركة الزوردى للمجوهرات  2015/03/23 2014/12/07 14

الشطر العاشر  66بلوك س  07عماره 

زهراء  00117زهراء المعادى ص.ب 

 القاهرة -المعادي 
 

0296752 

 

 ة السيد داغرمنى عرف شركة سعودية -شركة الزوردى للمجوهرات  2015/03/23 2015/01/07 14

 -زهراء المعادي  00117ص.ب 

 القاهرة
 

0297828 

 

5 2015/04/07 2015/12/03  

 -جالكسو سميثكالين تريدينج سيرفيسز ليمتد 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانين ايرلندا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة

 

0297829 

 

 -جالكسو سميثكالين تريدينج سيرفيسز ليمتد  2015/12/03 2015/04/07 5

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانين ايرلندا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0299617 

 

شركة ذات مسئولية  -سميثكلين بيتشام ليمتد  2015/12/09 2015/08/07 3

سست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا محدودة تا

 وويلز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0299618 

 

شركة ذات مسئولية  -سميثكلين بيتشام ليمتد  2015/12/09 2015/04/07 5

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا 

 وويلز

 ناهد وديع رزق

سيتى  ش عائشة التيمورية جاردن 01

 القاهرة
 

0299619 

 

شركة ذات مسئولية  -سميثكلين بيتشام ليمتد  2015/12/09 2015/04/07 10

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا 

 وويلز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0299620 

 

ة ذات مسئولية شرك-سميثكلين بيتشام ليمتد  2015/12/09 2015/08/07 21

محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01



 القاهرة وويلز
 

0299623 

 

شركة ذات مسئولية  -سميثكلين بيتشام ليمتد  2015/12/09 2015/08/07 42

محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا 

 وويلز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0299624 

 

شركة ذات مسئولية -سميثكلين بيتشام ليمتد  2015/12/09 2015/08/07 44

تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -محدودة 

 وويلز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0301618 

 

-كسوسميثكالين تريدينج سيرفيسز ليمتد جال 2016/01/13 2015/05/07 5

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة 

 طبقا لقوانين ايرلندا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0302656 

 

شركة محدودة  -جالكسوجروب ليمتد  2016/01/28 2015/05/07 5

 ا .المسؤلية تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتر

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0302658 

 

جالكسو سميثكالين انتيلكتيوالبروبرتى ليمتد .  2019/05/15 2018/12/07 5

شركة ذات مسئولية محدودة  تأسست وقائمة 

 طبقا لقوانين انجلترا .

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0303678 

 

شركة ذات مسئولية  -جالكسوجروب ليمتد  2016/01/18 2015/06/07 5

 محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0309381 

 

شركة ذات مسئولية  -جالكسوجروب ليمتد  2016/08/23 2015/11/07 5

 طبقا لقوانين انجلترامحدودة تاسست وقائمة 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0309382 

 

شركة ذات مسئولية  -جالكسوجروب ليمتد  2016/08/23 2015/11/07 5

 محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0311382 

 

شركة محدودة  -جالكسو جروب ليمتد  2016/11/30 2016/03/07 5

 المسئولية تاسست وقائمة طبقاً لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  01

 القاهرة
 

0326898 

 

 عبد الحميد عادل عبد الحميد اسماعيل موسي محمد العبد الرحمن و شريكيه 2022/07/03  32

 00553لملك الصالح ا 6ص . ب 
 

0359930 

 

كشري  -نبيل محمود مصطفى وشريكه  2020/01/21 2018/11/07 43

 شركة تضامن -الزعيم 

 -فرد  -باهر محمد محمد ابراهيم 

 مصرى الجنسية

ابو الوفا  -المعراج  - 3131قطعة 

 القاهره -المعادي  -الصعيدي  
 

0360133 

 

16 - 

43 

كشرى   -ل محمود مصطفى وشريكه  نبي 2019/01/09 2018/11/07

 شركة تضامن -الزعيم 

 -فرد  -باهر محمد محمد ابراهيم 

 مصرى الجنسية

ابو الوفا  -المعراج  - 3131قطعة 

 القاهره -المعادي  -الصعيدي  
 

0390618 

 

كشري  -نبيل محمود مصطفي وشركاه  2020/10/12 2020/06/07 16

 شركة تضامن -وحلوني الهند 

وكيل  -مد محمد إبراهيم باهر مح

 براءات

شارع أبو الوفا الصعيدي  3133قطعة 

 القاهرة -المعادي  -المعراج  -
 

0390619 

 

كشري وحلوني الهند    -نبيل محمود وشركاه  2021/12/02 2020/06/07 43

 شركة تضامن -

وكيل  -باهر محمد محمد إبراهيم 

 براءات

شارع أبو الوفا الصعيدي  3133قطعة 

 القاهرة -المعادي  -لمعراج ا -
 

0414630 

 

39- 

41 - 

43 

 حسان حسن مصطفي شركة مساهمة مصرية -مجموعة فنادق جاز  2022/05/10 2022/02/07

مكتب  شيلد ادوفوكاتس للمحاماة 

شارع  01  -واالستشارات القانونية 

 -المهندسين  -جامعة الدول العربية 

 الجيزة. -العجوزة 
 

0417826 

 

شركة مساهمة مؤسسة وقائمة  -سترايب انك  2022/03/02  36

 وفقا لقوانين والية ديالوير

 مكتب رشا خالد وشركائها

ش شامبليون _ الدور الثالث شقة   1

قصر النيل  -ميدان التحرير  - 310

 _القاهرة
 

0417827 

 

شركة مساهمة مؤسسة وقائمة  -سترايب انك  2022/03/02  42

 ديالوير وفقا لقوانين والية

 مكتب رشا خالد وشركائها

ش شامبليون _ الدور الثالث شقة   1

قصر النيل  -ميدان التحرير  - 310

 _القاهرة

 


