
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

 الجديدبيانات الوكيل  اسم المالك  تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

6662000 

 

 ناهد وديع رزق اسوشياتد بريتيش فودز بى ال سي  60/60/4411  0

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6662004 

 

أسوشيتيد بريتش فودز بى ال سى شركة  22/61/4412 60/44/4412 22

محدودة المسئوليه قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين 

 انجلترا

 يع رزقناهد ود

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6662006 

 

شركة  -اسوشيتيد بريتيش فودز بى ال سى  26/60/4411 60/46/4412 0

 محدودة المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6662004 

 

شركة  -اسوشيتيد بريتيش فودز بى ال سى  22/60/4412 60/44/4412 22

 محدودة المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6620004 

 

 د.يوسف ميخائيل رزق أبوت البوراتوريز 24/42/4402 60/64/4402 0

كود بريدي رقم - 4440ص.ب 

 القاهره -44044
 

6612006 

 

أ ي ديبونت دي نيمورز اند كومباني شركة  44/64/2640 60/62/4400 40

 متحدة

 أ /سمر اللباد

   42000القرية الذكية  406ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

6610040 

 

 أ /سمر اللباد أ.ى . ديبونت دى نيمورز اند كومبانى 24/46/4402 60/60/4402 0

   42000القرية الذكية  406ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

6614044 

 

سيمنز هلتكير داىحنوستيكس انك شركة  40/60/4400 60/60/4400 4

مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6602242 

 

 أ /سمر اللباد آي ديبونت تيمورز اند كومباني شركه متحده 26/61/4400 60/46/4400 44

   42000القرية الذكية  406ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

6600266 

 

بارفان كريستيان ديور سوسيتيه انونيم شركة  62/62/4442 60/61/4444 2

 مساهمة فرنسيه

 ناهد وديع رزق

يتى ش عائشة التيمورية جاردن س 46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6600221 

 

 ناهد وديع رزق م(-كولجيت بالموليف كومبانى )ش 44/46/4442 60/62/4442 2

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6600240 

 

 عمرو مفيد الديب ذى بروكتير اند جامبل كومبانى 20/44/4442 60/60/4444 2

 ر مص -القاهرة  - 4200ص . ب 
 

6600022 

 

 محمد طارق أبورجب شركة ايكوالمتحدة للبالستيك والكيماويات 60/46/4442 60/62/4442 2

 الدقى الجيزة 220
 

6600016 

 

 ناهد وديع رزق بالنيت هوليوود انترناشيونال انك ش مساهمه 60/46/4442 60/62/4442 20

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6600014 

 

 ناهد وديع رزق بالنيت هوليوود انترناشيونال 62/46/4442 60/62/4442 12

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6600044 

 

 نزية أخنوخ صادق تيسون فودز _ انك .ش متحدة 46/61/4442 60/64/4444 24

 بالقاهرة 4440ص .ب 
 

6460240 

 

و اس ( ال ال سى محدودة جونز اباريل )ي 62/61/2662 60/64/2666 40

 المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6460240 

 

جونز اباريل )يو اس ( ال ال سى محدودة  46/64/2664 60/42/2664 20

 المسئولية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 فريدمحمد  424القاهرة ص ب 
 

6426442 

 

 د/ خالد على عبدالفتاح الشلقانى الشركه العالميه للمواد الغذائيه. 62/62/2662 60/60/2664 24

ش . المرعشلى ، الزمالك ، 42 

 القاهرة 
 

 حلمىعبد الرحمن عادل فودافون جروب بى ال سى شركة انجليزية  60/64/2661 60/60/2662 20 6420016



 العجوزة 42001ص .ب   عامة ذات مسئولية محدودة 
 

6422404 

 

شركة مساهمة  -مايكروسوفت كوربوريشن  40/64/2661 60/60/2661 4

 مؤلفة طبقا لقوانين والية واشنجتون

 حازم منير وهبه موسى  

 - 40مبني ابو الفدا االداري , الطابق 

 44244الزمالك  -شارع ابو الفدا  2

 -44000الجزيرة  441ب  -ص 

 القاهرة 
 

6422111 

 

شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية شركة  60/62/2660 60/60/2660 2

 مساهمة مصرية

رئيس مجلس  -محمد محمد اسماعيل 

 االدارة ) من له حق التوقيع (

 القاهرة  -مصر الجديدة  -الهاكستب 
 

6420102 

 

 رزقناهد وديع  ننتيدوكو ليمتد ش م المسئولية 40/60/2660 60/44/2660 4

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6420100 

 

 ناهد وديع رزق ننتندو كو ليمتد ش محدوده المسؤليه 22/60/2660 60/60/2660 4

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6420104 

 

 ناهد وديع رزق ننتندو كو ليمتد ش محدوده المسؤليه 60/42/2660 60/60/2660 40

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6420106 

 

 ناهد وديع رزق ننتندو كو ليمتد ش محدوده المسؤليه 61/42/2660 60/60/2660 20

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6420104 

 

 ناهد وديع رزق ننتيندو كو ، ليمتد 40/62/2660 60/60/2660 20

دن سيتى ش عائشة التيمورية جار 46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6420102 

 

 ناهد وديع رزق ننتندو كو ليمتد ش محدوده المسؤليه 22/60/2660 60/60/2660 26

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6420012 

 

شركة ذات  -لي اند فينج ) بي في ايه ( ليمتد  64/64/2660 60/60/2660 20

سست وقائمة طبقا لقوانين مسئولية محدودة تأ

 الجزر العذراء البريطانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6420012 

 

لى اندفينج )بى فى ايه ( ليمتد شركة ذات  64/64/2660 60/60/2660 20

مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 يطانيةالجزر العذراء البر

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6420010 

 

شركة ذات -لى اند فينج ) بي .في.ايه ( ليمتد  60/62/2660 60/64/2660 20

مسؤلية محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين 

 الجزر العذراءالبريطانية

 ناهد وديع رزق

ة جاردن سيتى ش عائشة التيموري 46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6420010 

 

شركة ذات  -لي اند فينج ) بي في ايه ( ليمتد  64/64/2660 60/60/2660 20

مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 الجزر العذراء البريطانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6420010 

 

لى اند فينج )بى في ايه (ليمتد شركة ذات  40/60/2660 60/60/2660 20

مسؤلية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 الجزر العذراء البريطانية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6420610 

 

 سلوى ميخائيل رزق يك اند ستريزاتالت 62/60/2660 60/42/2660 22

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6416120 

 

كانجارو اند ستريز ) ريجيسترد( شركه  20/60/2660 60/61/2660 40

 توصيه هنديه

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6416001 

 

للتصنيع ش م م شركة  الخليجية المتحدة 42/44/2660 60/42/2660 40

 مساهمة مصرية

نائب رئيس  -على هاشم صادق هاشم 

 مجلس االدارة ) من له حق التوقيع (

 -مدينة نصر  -ب طريق النصر  00

  42الدور االول شقه 
 

6416000 

 

الخليجية للتصنيع ش م م شركة مساهمة  42/44/2660 60/42/2660 40

 مصرية

 نائب رئيس -على هاشم صادق هاشم 

 مجلس االدارة ) من له حق التوقيع (

 -مدينة نصر  -ب طريق النصر  00

  42الدور االول شقه 
 

6414404 

 

 وجدى نبية عزيز كولمبيا سبور تسوير كومبانى 24/44/2660 60/60/2660 20

ج . م .  44044القاهرة  404ص ب 

 ع 
 



6410044 

 

 M Aالعالمية  اشرف شحاتة حامد وشريكة 40/60/2660 60/64/2660 24

 شركة توصية بسيطة -لالستيراد والتصدير 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة 10
 

6400444 

 

 -اى اى دى بونت دى نيمورز اند كومبانى  24/60/2660 60/64/2660 4

 شركة مساهمة امريكية ) والية ديالوير (

 اللباد أ /سمر

   42000القرية الذكية  406ص ب  

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0
 

6261221 

 

شركة فردية  -الشركة العالمية للمواد الغذائية  42/46/2664 60/46/2660 26

قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية 

 المتحدة

 د/ خالد على عبدالفتاح الشلقانى

 ش . المرعشلى ، الزمالك ،42 

 القاهرة 
 

6210022 

 

شركة / ايفا فارما لالدوية والمستلزمات  60/46/2642 60/60/2642 0

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام  -الطبية 

لسنة  0والقانون رقم  40لسنة  0القانون رقم 

42 

رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل 

القانونى للشركة( من له حق التوقيع 

  

عابدين  -دين قسم عاب -ش الشركات  4

 القاهرة  -
 

6214646 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -أبوت البوارتوريز  44/64/2642 60/46/2644 0

 وقائمة طبقا لقوانين والية اللينوى

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6214442 

 

 شركة صينية -اس اف ) اى بى ( ليمتد  44/44/2642 60/46/2644 40

 محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6214441 

 

شركة صينية  -اس اف ) اى بى ( ليمتد  44/60/2642 60/46/2644 40

 محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6206000 

 

شركة متحدة  -انك  -جلوبال  -لينكولن  40/42/2642 60/64/2642 0

 --تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 الواليات المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 القاهرة
 

6206004 

 

شركة  -دايشيي سانكيو كومباني ، ليمتد  46/61/2642 60/42/2644 0

 بموجب قوانين اليابانمحدودة نظمت 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6204040 

 

شركة قائمة  -شركة لنكولن غلوبال انك  61/62/2642 60/60/2642 4

ومؤلفة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 االمريكية

 ناهد وديع رزق

ى ش عائشة التيمورية جاردن سيت 46

 القاهرة
 

6204002 

 

شركة متحدة  --هانيويل أنترناشيونال انك  60/61/2641 60/60/2642 4

 -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 الواليات المتحدة االمريكية

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6202220 

 

شركة  -د جامبل كومبني ذي بروكتير آن 60/61/2642 60/64/2642 2

مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية 

 اوهايو

 عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 4200ص . ب 

 

6202002 

 

شركة  -ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  42/44/2642 60/62/2642 20

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ميريالند

 حازم منير وهبة

 القاهرة  44000الجزيرة  441ص ب 
 

6202002 

 

شركة  -ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  20/44/2642 60/62/2642 12

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ميريالند

 حازم منير وهبة

 القاهرة  44000الجزيرة  441ص ب 
 

6202424 

 

شركة  -تكترونيك فلور كير تكنولوجي ليمتد  64/60/2640 60/42/2640 2

أسست وقائمة طبقا لقوانين فيرجن محدودة ت

 المملكة المتحدة -ايالندس 

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6202426 

 

شركة  -تكترونيك فلور كير تكنولوجي ليمتد  64/60/2640 60/61/2641 2

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريتش 

 المملكة المتحدة -فيرجن ايالندس 

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6202424 

 

شركة  -تكترونيك فلور كير تكنولوجي ليمتد  64/60/2640 60/61/2641 0

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريتش 

 المملكة المتحدة -فيرجن ايالندس 

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6202422 

 

شركة  -تكترونيك فلور كير تكنولوجي ليمتد  64/60/2640 60/62/2641 0

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فيرجن 

 المملكة المتحدة -ايالندس 

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6202422 

 

شركة  -ليمتد تكترونيك فلور كير تكنولوجي  64/60/2640 60/62/2641 44

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فيرجن 

 المملكة المتحدة -بريتش ايالندس 

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 

 القاهرة 
 

6202421 

 

شركة  -تكترونيك فلور كير تكنولوجي ليمتد  64/60/2640 60/62/2641 44

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريتش 

 سلوى ميخائيل رزق

 - 44044كود رقم  - 4440ص ب 



 القاهرة  المملكة المتحدة -جن ايالندس فير
 

6202444 

 

شركة عامة  -فودافون غروب بي ال سي  44/42/2642 60/61/2642 4

محدودة قائمة ومؤسسة طبقا لقوانين المملكة 

 المنحدة

 عبد الرحمن عادل حلمى

 العجوزة 42001ص .ب  

 

6202426 

 

شركة عامة  -فودافون غروب بي ال سي  44/42/2642 60/62/2642 20

محدودة وقائمة ومؤسسة طبقا لقوانين المملكة 

 المتحدة

 عبد الرحمن عادل حلمى

 العجوزة 42001ص .ب  

 

6202424 

 

شركة عامة  -فودافون غروب بي ال سي  44/42/2642 60/61/2642 20

لكة محدودة قائمة ومؤسسة طبقا لقوانين المم

 المنحدة

 عبد الرحمن عادل حلمى

 العجوزة 42001ص .ب  

 

6200011 

 

شركة ذات  -يانج بى إنداستريال كو ليميتد  26/42/2642 60/64/2642 0

 مسئولية محدودة تايوانية

 وجدى نبية عزيز

ج . م .  44044القاهرة  404ص ب 

 ع 
 

6200010 

 

شركة ذات  -كو ليميتد يانج بى إنداستريال  62/64/2642 60/61/2642 0

 مسئولية محدودة تايوانية

 وجدى نبية عزيز

ج . م .  44044القاهرة  404ص ب 

 ع 
 

6200010 

 

شركة ذات  -يانج بى إنداستريال كو ليميتد  46/46/2642 60/61/2642 40

 مسئولية محدودة تايوانية

 وجدى نبية عزيز

ج . م .  44044القاهرة  404ص ب 

 ع 
 

6200040 

 

شركة مساهمة  -ذى جالد بروداكتس كومبانى  60/60/2641 60/62/2641 24

 امريكية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  46

 محمد فريد 424القاهرة ص ب 
 

6200004 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

حافظ وهدى يوسف ايمان يوسف محمد 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -القاهرة  -الظاهر  -شارع حمدى  10

 الظاهر  20ص.ب 
 

6200006 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  60/60/2642 60/62/2642 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة 10
 

6200004 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  62/44/2641 60/62/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200002 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200002 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  20/42/2642 60/64/2642 4

 مساهمة مصريةشركة  -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200001 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  62/44/2641 60/62/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 ومنة يوسف محمد حافظ محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200000 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  44/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200000 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  46/46/2642 60/60/2642 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200000 

 

يش اليكتريك لألجهزة المنزلية شركة فر 44/60/2641 60/61/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200000 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  46/60/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -القاهرة  -الظاهر  -شارع حمدى  10



 الظاهر  20ص.ب 
 

6200004 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  60/60/2642 60/62/2642 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 يوسف محمد حافظمحمد حافظ ، منة 

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200006 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  44/60/2641 60/62/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

اهرة ، الق -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200002 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  60/60/2642 60/62/2642 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200002 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  44/60/2641 60/62/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200001 

 

ليكتريك لألجهزة المنزلية شركة فريش ا 46/46/2640 60/62/2640 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهلرة 10
 

6200000 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  44/46/2641 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

،هدى يوسف  ايمان يوسف محمد حافظ

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200000 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  44/60/2641 60/62/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 فظمحمد حافظ ، منة يوسف محمد حا

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200000 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200000 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  44/46/2641 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200004 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  64/64/2644 60/44/2640 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200046 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م.م ش.

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200044 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  62/44/2641 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

حافظ ،هدى يوسف ايمان يوسف محمد 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200042 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  62/44/2641 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 د حافظمحمد حافظ ، منة يوسف محم

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200040 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  46/44/2641 60/64/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ب ص.
 

6200040 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 



6200040 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200462 

 

ألجهزة المنزلية شركة فريش اليكتريك ل 26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200462 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 4

 ةشركة مساهمة مصري -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200461 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  40/62/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 افظ ، منة يوسف محمد حافظمحمد ح

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200460 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية  46/60/2641 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -ظاهر ال -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200410 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش م  44/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

  القاهرة -الظاهر  20ص.ب 
 

6200410 

 

شركة فريش اليكتريك لألجهزة المنزلية ش م  46/60/2641 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200414 

 

ريك لألجهزة المنزلية ش م شركة فريش اليكت 46/44/2641 60/64/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  46/44/2641 60/64/2641 0

 همة مصريةشركة مسا -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 ، منة يوسف محمد حافظمحمد حافظ 

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200404 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  44/42/2642 60/60/2642 4

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -هر الظا -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200406 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  62/44/2641 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 رة القاه -الظاهر  20ص.ب 
 

6200404 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  46/60/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200402 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  46/44/2641 60/64/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200402 

 

ية ش . شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزل 60/64/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 



6200401 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  44/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف  ايمان

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  46/60/2641 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 منة يوسف محمد حافظمحمد حافظ و

 ش حمدى الظاهر القاهلرة 10
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  46/60/2641 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  46/60/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200404 

 

ريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش . شركة ف 44/62/2640 60/42/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -م .م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش .  60/64/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -.م م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  44/42/2642 60/60/2642 4

 شركة مساهمة مصرية -م 

افظ ،هدى يوسف ايمان يوسف محمد ح

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200400 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  46/44/2641 60/64/2641 44

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 د حافظمحمد حافظ ، منة يوسف محم

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6200446 

 

ش  -شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  60/64/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -م م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200444 

 

ش  -شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  62/44/2641 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -م م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة 10
 

6200442 

 

جهزة المنزلية ش م شركة فريش اليكتريك لال 44/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة 10
 

6200442 

 

ش  -شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  60/64/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية -م م 

 ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6200441 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -رة  ص ش حمدى الظاهر القاه 10

 الظاهر  20ب 
 

6204624 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6204622 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  46/44/2641 60/64/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204622 

 

ش م  شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية 46/44/2641 60/64/2641 4

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10



 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204620 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية --م 

محمد حافظ ،هدى يوسف ايمان يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204620 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 ف محمد حافظمحمد حافظ ، منة يوس

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204620 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

ة ، القاهر -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204620 

 

 -شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  26/46/2641 60/60/2641 0

 ش م م-شركة مساهمة مصرية 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204624 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204616 

 

يكتريك لالجهزة المنزلية ش م شركة فريش ال 60/64/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية ---م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204614 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  26/46/2641 60/60/2641 0

 مساهمة مصرية شركة ---م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  10

 الظاهر  20ب 
 

6204612 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية ---م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 فظ ، منة يوسف محمد حافظمحمد حا

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204612 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية ---م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -لظاهر ا -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204611 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 ة القاهر -الظاهر  20ص.ب 
 

6204610 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  60/64/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204610 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  40/62/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204610 

 

م شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204610 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  40/62/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية --م 

د حافظ ،هدى يوسف ايمان يوسف محم

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204614 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  40/62/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظمحمد حافظ ، منة يوسف 

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10



 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204606 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  26/46/2641 60/60/2641 0

 شركة مساهمة مصرية ---م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

،  القاهرة -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204604 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  40/62/2640 60/60/2641 4

 شركة مساهمة مصرية ---م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6204602 

 

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م  40/62/2640 60/60/2641 44

 شركة مساهمة مصرية --م 

ايمان يوسف محمد حافظ ،هدى يوسف 

 محمد حافظ ، منة يوسف محمد حافظ

القاهرة ،  -الظاهر  -ش حمدى  10

 القاهرة  -الظاهر  20ص.ب 
 

6221102 

 

شركة ذات   -ش.ذ.م.م.م     مركز اللولو 20/64/2626 60/42/2640 40

 مسئولية محدودة 

الخدمات المتحدة للعالمات التجاريه 

 وبراءات االختراع 

ش ابو الفدا ، برج ابو الفدا االدارى  2

 ج م ع  -، الزمالك ، القاهرة 
 

6221102 

 

شركة ذات   -ش.ذ.م.م   -مركز اللولو   41/62/2640 60/42/2640 20

 مسئولية محدودة 

ت المتحدة للعالمات التجاريه الخدما

 وبراءات االختراع 

ش ابو الفدا ، برج ابو الفدا االدارى  2

 ج م ع  -، الزمالك ، القاهرة 

 


