
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 تعديل بيانات المالك

 المالك الجديد بيانات  المالك السابق بيانات تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 

0226110 

 

 داندي ايه بي اس محدودة المسئوليه 00/06/1001 00/00/1002 5

 -فيجيل  0200 -بي دي كيه  4هجولماجرفيج 

 الدنمارك, الدنمارك

كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه  

 بي اس

 1610 -، دي كيه 262روسكيلديفيج 

 البرتسلوند، دنمارك, الدنمارك
 

0226112 

 

 داندي ايه بي اس محدودة المسئوليه 26/06/1001 00/20/1002 10

 -فيجيل  0200 -بي دي كيه  4هجولماجرفيج 

 الدنمارك, الدنمارك

كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه  

 بي اس

 1610 -، دي كيه 262روسكيلديفيج 

 البرتسلوند، دنمارك, الدنمارك
 

0219462 

 

 -يسبالى ديفيزس كو . ليمتد سامسونج د 12/04/1000 00/06/1006 9

 شركة محدودة المسئولية كورية

شين دونج ، بالدال جيو ، سووون سيتى  505

، كيونجكى دو ، كوريا , كوريا الجنوبية 

 )جمهورية كوريا(

 سامسونج اس دى آى كو . ، ال تى دى 

جو  -رو ، جيهيونج  -جونجيسي  250 - 10

 دو ، جمهورية -سي ، جيونجى  -، جونجين 

 كوريا ., كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا(

 

0204252 

 

 ( ليمتد2991االيانس تاير كو ) 02/09/1009 00/22/1000 21

دانفيل نيوجيرسي  206سكند افنيو ،سويت  4

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات  0014

 المتحدة االمريكية

 االيانس تاير  امريكاز ،انك

واكفييلد  105ت ايدجواتر درايف ،سوي 102

الواليات المتحده  2000ماساتشويستس 

 االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية
 

0204251 

 

 ( ليمتد2991االيانس تاير كو ) 05/20/1000 00/00/1000 21

دانفيل نيوجيرسي  206سكند افنيو ،سويت  4

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات  0014

 المتحدة االمريكية

 يانس تاير  امريكاز ،انكاال

واكفييلد  105ايدجواتر درايف ،سويت  102

الواليات المتحده  2000ماساتشويستس 

 االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية
 

0191012 

 

عبد المعطي محمد منصور وشركاه السوالنج  12/00/1026 00/05/1026 15

 شركة تضامن -لتصنيع المالبس الجاهزة 

-عباس العقاد -رازق السنهوري ش عبد ال 4

 مدينة نصر القاهرة, مصر

 -عبد المعطى محمد منصور وشركاه 

  -السوالنج لتصنيع المالبس الجاهزة  

بالمول التجارى القطاميه داون تاون  21 12 

 ش التسعين التجمع الخامس , مصر
 

0105456 

 

 -لمصري  بنك التنميه الصناعيه والعمال ا 25/00/1010 00/02/1010 16

 شركة مساهمة مصرية 

القاهره, ,   -قسم االزبكيه   -شارع الجالء 22

 , , مصر

شركة مساهمة  -بنك التنمية الصناعية 

 شركة مساهمة مصرية -مصرية 

شارع عبد القادر حمزة ـ مبنى كايرو سنتر  1

 ـ جاردن سيتى ـ القاهرة , مصر

 


