
جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديل بيانات الوكيل
بيانات الوكيل الجديـداسم المالك تاريخ التسـجيلتاريخ االشهار  الفئةرقم الطلب

عمرو مفيد الديبكوس كوربوريشن 0043969307/07/196815/01/1969
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

ناهد وديع رزقذى كلوروكس كمبانى ش.م0054467307/06/198804/12/1988
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

القاهرة
اكس / اوبن كومبانى ليمتد شركة بريطانيه0066260907/04/199222/02/1994

محدودة المسئوليه
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
القاهرة

ا/سمر اللبادذا فيننشال تايمز ليميتد 00690704107/04/199023/04/1991
 - القاهره12411 امبابه 96

ا/سمر اللبادذا فيننشال تايمز ليميتد 0069071907/08/198820/12/1989
القاهرة12411 امبابه 96ص.ب.

تاكيدا فارما سيوتيكال كومبانيي ليميتد محدودة0073435507/12/198909/08/1990
المسئولية

أ /سمر اللباد
-12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

ا/سمر اللبادكانون كابوشيكى كايشا - شركة مساهمة01004673807/12/200128/12/2001
القاهرة12411 امبابه 96ص.ب.

دينا عمرو مفيد الديبستاربكس كوربوريشن ش مساهمه01037983007/02/200029/11/2000
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه طبقا01037993207/06/200002/12/2000
لواليه واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

جنرال موتورزي ال. ال . سى - شركة محدودة01142431207/06/200104/03/2002
المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

ناهد وديع رزق
 ش عائشه التيموريه جاردن ستى10

 محمد فريد 129القاهرة - ص ب 
جنرال موتورزي ال ال سى - شركة ذات01174409

مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

القاهرة
دينا عمرو مفيد الديبستاربكس كوربوريشن - شركة مساهمة0118471107/08/200115/03/2003

 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 
دينا عمرو مفيد الديبستاربكس كوربوريشن - ش م01195923007/01/200301/06/2004

 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 
دينا عمرو مفيد الديبستاريكس كوربوريشن )ش.م. مؤلفة(01195934207/09/200429/11/2004

 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 
شيسايدو كومبانى ليمتد - شركة يابانية0124791307/03/200223/09/2002

محدودة المسئولية
ناهد وديع رزق

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10
القاهرة

هيسا ميتسوفارماي سيوتيكال كمبانىي انك -0125110507/10/200220/07/2003
شركة مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين

اليابان

ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى10

القاهرة
ايه فى ليدر كورب ، شركة مؤلفة طبقا لقوانين0128160907/09/200215/01/2003

تايوان - شركة مساهمة
أ /سمر اللباد

12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية شركه0134852507/05/200508/08/2005
مساهمه

رياض منير رياض أرمانيوس
 شارع الشركات _ قسم عابدين _9

عابدين _ القاهرة
ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة0134853507/04/200512/06/2005

مساهمة
رياض منير رياض ارمانيوس

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة

د منير رياض أرمانيوسي بصفتة رئيس مجلس0134854507/01/200601/10/2006
أدارة شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزماتي

الطبية / شركة مساهمة

رياض منير رياض ارمانيوس
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة0134855507/04/200512/06/2005

مساهمة
رياض منير رياض ارمانيوس

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة



شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات0134856507/05/200508/08/2005
الطبية / شركة مساهمة

رياض منير رياض ارمانيوس
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية/0134858507/05/200508/08/2005

شركة مساهمة مصرية
رياض منير رياض ارمانيوس

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة

ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة0134861507/04/200512/06/2005
مساهمة مصرية

رياض منير رياض ارمانيوس
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة0134862507/04/200512/06/2005

مساهمة
رياض منير رياض ارمانيوس

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة

رياض منير رياض ارمانيوسايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية0134863507/05/2005
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
رياض منير رياض ارمانيوسايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبية0134865507/05/200508/08/2005

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة

ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة0134866507/04/200512/06/2005
مساهمة

رياض منير رياض ارمانيوس
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
ايفافارما لالدوية والمسلزمات الطبية / شركة0134867507/04/200512/06/2005

مساهمة
رياض منير رياض ارمانيوس

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /0134868507/04/200512/06/2005
ش.م.م

رياض منير رياض ارمانيوس
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه /0134869507/04/200512/06/2005

ش.م.م
رياض منير رياض ارمانيوس

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة

ايفا فارما لالدويه والمستلزمات مساهمه0134870507/05/200508/08/2005
مصريه

رياض منير رياض ارمانيوس
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
ايفا فارما لالدوات والمستلزمات الطبيه م0135051507/05/200527/11/2005

مصريه
رياض منير رياض ارمانيوس

 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9
- القاهرة

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية -شركه0135052507/07/200527/11/2005
مساهمه

رياض منير رياض ارمانيوس
 ش الشركات - قسم عابدين - عابدين9

- القاهرة
دينا عمرو مفيد الديبستار بكس كوربوريشن ش.م.01466851407/08/200504/04/2006

 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 
دينا عمرو مفيد الديبستاربكس كوربوريشن - شركة مساهمة01466912807/09/200522/05/2006

 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 
دينا عمرو مفيد الديبستاربكس كوربوريشن ش مساهمة01467034107/08/200522/05/2006

 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 
دينا عمرو مفيد الديبستار بكس كوربوريشن شركه مساهمه01467054207/08/200522/05/2006

 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 
ستاربكس كوربوريشن وتعملي ايضا باسم01553922907/09/200529/01/2007

)ستاربكس كوفي كمبني ( - شركة أمريكية
مساهمة مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

ستاربكس كوربوريشن ) وتعمل ايضا باسم01553954207/09/200529/01/2007
ستاربكس كوفي كمبني ( شركة مساهمة

امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

ستاربكس كوربوريشن ) وتعمل ايضا باسم01553994207/09/200529/01/2007
ستاربكس كوفي كمبني ( شركة مساهمة

امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب - وكيل براات
 القاهرة -1276صندوق بريد رقم 

مصر 
اورينت توكى كابوشيكى كايشا وتتاجر باسم /01765771407/04/200723/10/2007

اورينت واتش كوليمتدي شركة يابانية محدودة
المسئولية

أ /سمر اللباد
12577 القرية الذكية 150 ص ب 



اورينت توكى كابوشيكى كايشا وتتاجرايضا01765781407/06/200618/04/2007
باسم / اورينت واتش كوليمتدي شركة يابانية

محدودة المسئولية

أ /سمر اللباد
12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

ستاربكس كوربوريشن)وتتاجري ايضا باسم01880523007/08/200831/05/2009
ستار بكس كوفى كمبنى ( شركة مساهمة

امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة 1276ص.ب 

ستاربكس كوربوريشن)وتتاجري ايضا باسم01880543507/09/200727/01/2008
ستار بكس كوفى كمينى( شركة مساهمة

امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة - مصر1276ص.ب 

ستاربكس كوربوريشن وتعملي باسم01958353007/02/200826/02/2009
) ستاربكس كوفي كمبني ( شركة مساهمه

امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة - مصر1276ص.ب 

دينا عمرو مفيد الديبسمير مصطفى السعيدى فرد019583824
 القاهرة - مصر1276ص.ب 

تيرومو كا بوشيكى كايشا ) تيروموي02076901007/01/200925/05/2009
كوروريشن ( شركة مساهمة يابانية

أ /سمر اللباد
 -12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

دايكين آند ستريز ، ليمتد ، شركة ذات0207911207/02/200902/06/2009
مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

اليابان

أ /سمر اللباد
12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

دايكين أند ستريز - ليمتد - شركة ذات0207984207/12/200805/05/2009
مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين

اليابان

أ /سمر اللباد
12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

ا/سمر اللبادذى ابسولوت كومبانىي اكتيبوالج02083803307/02/200916/08/2010
القاهرة12411 امبابه 96ص.ب.

هارد روك ليميتد - شركة محدودة المسئولية02368974307/01/201102/10/2011
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحده

أ /سمر اللباد
12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

هارد روك ليميتد - شركة محدودة المسئولية02368974307/01/201102/10/2011
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحده

ناهد وديع رزق
12577 القرية الذكية 150 ص ب 
القاهرة 

بنجلى انبرجى )تشايناي ( كمبانىي ليمتدشركة0247141907/07/201122/04/2013
محدودة المسئولية

عمرو مفيد كمال الديب
 القاهرة مصر  1276  ص ب 

بيهر بروسيس كوربوريشن - شركة امريكية0257904307/05/201225/09/2012
مساهمة

أ /سمر اللباد
12577 القرية الذكية 150 ص ب 

ستاريكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم02729123507/04/201507/09/2015
ستاريكس كوفي كمبني ( - شركة امريكية

مؤسسة بموجبي قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

ستاربكس كوربوريشن ) وتعمل ايضا باسم02729134307/07/201302/03/2014
ستاريكس كوفي كمبني( - شركةمساهمة

امريكية مؤسسة بموجب قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

ستاريكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم02734241607/08/201304/03/2014
ستاريكس كوفي كمبني( - شركةمساهمة

امريكية مؤسسة بموجب قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 - القاهرة - مصر 1276ص . ب 

ستاربكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم02852091807/03/201423/02/2015
ستار بكس كوفى كمبنى ( - شركة امريكية

مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة - مصر1276ص.ب 


