
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 

4444400 

 

 ناهد وديع رزق واي .ك .ك كوربوريشن 44/44/4621  02

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 

4412406 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة -فايزر برودكتس انك  02/40/4614 40/41/4614 1

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 

4411216 

 

 سماس للملكية الفكرية سيكيسوى كاجا كوكاجيوى كايشا 44/46/4612 40/41/4612 4

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  14ص ب  -نصر 

 44144القاهرة 
 

4411224 

 

 سماس للملكية الفكرية سيكيسوى كاجا كوكاجيوى كايشا 44/42/4611 40/44/4611 40

مدينة  -صالح سالم  -ت العبور عمارا

 -بانوراما اكتوبر  14ص ب  -نصر 

 44144القاهرة 
 

4411214 

 

كابوشيكي كايشا هاتوري سيكووتتاجر ايضا  41/40/4614 40/41/4614 01

 باسم سيكوكوربوريشن

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 

4411010 

 

جالكسو جروب ليمتد شركة ذات مسئولية  04/44/4612 40/41/4612 0

 محدودة

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 

4404001 

 

امبريسا كوبانا ديل تاباكو، وتتاجر ايضا باسم  04/44/4660 40/41/4664 04

 / كوبانا تاباكو

مات شركه الخدمات المتحده للعال

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  0

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

4404141 

 

 يوسف  ميخائيل رزق جوكى أنترناشيونال انك 42/42/4664 40/40/4664 01

  44144كود رقم   4440ص ب 

 القاهرة
 

4444140 

 

معسل  -خيرى ابراهيم محمد عماشة  44/44/4661 40/41/4661 04

 منشاة فردية -الشمعدان 

عماد  -خالد عبد العزيز عبد السالم 

 محمد قنصوه

 -عمارات الجيزة  -ش النصر  01

 التجمع الثالث  -القطاميه 
 

4440116 

 

-ذى بريتش يونتيد بروفيدنت اسوسيشن ليمتد  40/40/0444 40/40/0444 40

 شركه بريطانيه محدوده المسؤليه انجلترا

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  0

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

4440204 

 

ركة ذات مسئولية ش-اتالنتيك اند ستريز 40/44/0442 40/44/0444 00

محدودة مولفة طبقا لقوانين جزر كايمان 

 الصناعة والتجارة

 د.يوسف ميخائيل رزق

كود بريدي رقم - 4440ص.ب 

 القاهره -44144
 

4402140 

 

بايد ميرلر نكستيل صايع فى تجاره انونيم  40/40/0442 40/46/0441 04

 شركتى ش.م

 احمد همام حسن

 04رية شركة ايه اى بى اند تى المص  

 -طريق صالح سالم  -عمارات العبور 

 40الدور  -القاهرة  -مصر الجديدة 

 440مكتب رقم 
 

4402141 

 

بايد ميدلر تكستيل صايع في تجاره انونيم  46/40/0441 40/41/0441 01

 سيركيتي /ش.م.مؤلفه

 احمد همام حسن

 04شركة ايه اى بى اند تى المصرية   

الدور   عمارات العبور  مصر الجديدة

 440مكتب رقم  40
 

4402146 

 

بايدمير لرتكستيل صنايع فى تجارة انونيم  40/41/0442 40/44/0441 02

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا -شيركتى

 -لقوانين تركيا

 احمد همام حسن

 04شركة ايه اى بى اند تى المصرية   

عمارات العبور  مصر الجديدة  الدور 

 440مكتب رقم  40
 

4440400 

 

شركة  -فناي اليكتريك كومباني ليمتد  42/44/0440 40/40/0441 6

 مساهمةمولفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 



4441400 

 

محمد عميش  -شركة مصر التجميل اماندا  44/40/0442 40/41/0441 0

 ش توصية بسيطة - وشركاه

 شاهيناز الجندى

جمهورية  -القاهرة  - 140ص.ب رقم 

 مصر العربية
 

4414141 

 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  كي سيستمز كورب 40/41/0440 40/44/0442 6

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  0

 دور الحادى عشر الزمالك القاهرةال
 

4400001 

 

كوليمتد -شينيج فافيشينج امبليمنتس فاكتوري  40/44/0440 40/41/0442 00

شركه محدودة المسؤليه تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين تايوان

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  0

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

4404444 

 

شركه  -فاشون جارمينت اند يستريال ليمتد  06/41/0444 40/44/0446 01

محدوده المسؤليه تاسست وقائمة طبقا لقوانين 

 تايون

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -د بركات محم

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  0

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

4404440 

 

شركة  -فاشون جارمينت انديستريال ليمتد  04/41/0444 40/44/0446 01

محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين 

 تايوان

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -ريه )محمد عادل حسين التجا

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  0

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

4412112 

 

شركه مساهمه امريكيه  --فيتزر فينياردز  41/42/0440 40/41/0440 00

 مؤلفة وفقا لقوانين والية كاليفورنيا

 ناهد وديع رزق

ائشة التيمورية جاردن سيتى ش ع 44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 

4004012 

 

محمد عميش وشركاه  -شركة مصر للتجميل  44/40/0444 40/44/0444 0

شركة توصية  -مصر للتجميل ) آماندا (  -

 بسيطة

 شاهيناز الجندى

جمهورية  -القاهرة  - 140ص.ب رقم 

 مصر العربية
 

4002614 

 

ابركرومباي اند فيتش ايروب اس ايه جي ال   04/40/0444 40/44/0444 0

 شركة محدودة مؤلفة طبقاً لقوانين سويسرا -

 سماس للملكية الفكرية

مدينة  -صالح سالم  -عمارات العبور 

 -بانوراما اكتوبر  14نصر ص ب 

 44144القاهرة 
 

4040424 

 

ه محمد عميش وشركا -شركة مصر للتجميل  04/44/0444 40/40/0440 0

شركة توصية  -مصر للتجميل ) اماندا (  --

 بسيطة

 شاهيناز الجندى

جمهورية  -القاهرة  - 140ص.ب رقم 

 مصر العربية
 

4010416 

 

شركة مساهمة  -لوريال سوستية انونيم  01/46/0440 40/41/0440 0

 فرنسية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 

4011440 

 

شركة مساهمة  -لوريال سوستية انونيم  01/46/0440 40/41/0440 0

 فرنسية

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  44

 محمد فريد 406القاهرة ص ب 
 

4024064 

 

ش ذات  -وكسى سنتيك باور كو ال تى دى 00/40/0442 40/40/0440 6

 مسئولية محدودة

وهدى يوسف  ايمان يوسف محمد حافظ

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 ش حمدى الظاهر القاهرة 41

 


