
ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
  

  الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

٠٠٥٠٧٢٩ 
 

  وكيل براءات -ماجدة هارون  اومرون كوربوريشن ٢٨/٠٦/١٩٧٦ ٠٧/٠٣/١٩٧٦ ٩
 مصر -القاهرة  - ١٥٤٠ص.ب رقم 

 

٠٠٥٧٥٧٠ 
 

  سلوى ميخائيل رزق كيمبرلي كالرك ورلدوايد انك شركه مساهمه ١٦/٠٥/١٩٨٤ ٠٧/٠٢/١٩٨٤ ٢٥
 -  ١١٥١١كود رقم -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة

 

٠٠٥٧٥٧١ 
 

كيمبرلى كالرك ورلدوايد , انك شركة  ١٤/٠٤/١٩٨٧ ٠٧/٠١/١٩٨٧ ٢٥
 مساهمة

  سلوى ميخائيل رزق
 -  ١١٥١١كود رقم -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة

 

٠٠٥٩٢٦٤ 
 

  ناهد وديع رزق استى الودر كوزمتيكس ليمتد   ٣
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥٩٢٦٦ 
 

  ناهد وديع رزق كوزميتكز ليمتداستى الودر  ٠٧/٠٧/١٩٨٥  ٥
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥٩٢٦٧ 
 

  ناهد وديع رزق استس الودركور ميتكز ٢٥/٠٤/١٩٨٥  ٥
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥٩٢٦٨ 
 

  رزق ناهد وديع استى الودر كوزميتكز ليمتد   ٣
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥٩٢٧٠ 
 

  ناهد وديع رزق أستى الودركوز متيكز ليمتد ٠٢/٠٣/١٩٨٨  ٣
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٥٩٢٩٤ 
 

  يع رزقناهد ود أستى الودركوز متيكز ليمتد ٠٢/٠٢/١٩٨٧ ٠٧/١٠/١٩٨٦ ٣
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٨٠٣٣٣ 
 

ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد /  ٠٢/٠٥/١٩٩٤ ٠٧/١١/١٩٩٢ ١٦
 شركة مساهمة

  سلوى ميخائيل رزق
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٠٨٠٣٣٤ 
 

رناشيونال انكوربوريتد / ماستر كارد انت ١١/٠٣/١٩٩٤ ٠٧/٠٦/١٩٩٢ ٣٦
 شركة مساهمة

  سلوى ميخائيل رزق
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٠٨٠٣٣٥ 
 

ماستر كارد انترناشيونال انكوبوريتييد ش  ٠٢/٠٧/١٩٩٤ ٠٧/٠٤/١٩٩٣ ٣٦
 متحدة

  سلوى ميخائيل رزق
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٠٨٠٣٦٢ 
 

استى الودر كوزمتيكس ليمتد محدودة  ٢٨/٠٤/١٩٩٤ ٠٧/٠٨/١٩٩٢ ٣
 المسؤليه

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٠٨٠٣٨٧ 
 

ماستركارد انترناشيونال انكوربوريتد شركة  ٢١/٠٩/١٩٩٤ ٠٧/٠٣/١٩٩٣ ١٦
 مساهمة

  سلوى ميخائيل رزق
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٠٨٠٣٨٨ 
 

  سلوى ميخائيل رزق ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتيد ش م ٠١/٠٣/١٩٩٤ ٠٧/٠٦/١٩٩٢ ٣٦
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٠٨٠٤٦٠ 
 

استى الودر كوزمتيكس ليمتد ش محدودة  ٢٠/٠٧/١٩٩٤ ٠٧/٠٢/١٩٩٣ ٣
 المسئولية

  ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٠٥٨٧٧ 
 

نيو باالنس اثلينك ، انك ، شركة مساهمة  ٢١/١٠/٢٠٠١ ٠٧/٠٣/٢٠٠١ ١٨
أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين ماسشستس 

   بالواليات المتحدة األمريكية

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٠٥٨٧٩ 
 

نيو باالنس اثلينك ، انك ، شركة مساهمة  ٢١/١٠/٢٠٠١ ٠٧/٠٣/٢٠٠١ ١٨
أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين ماسشستس 

   بالواليات المتحدة األمريكية

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١١٤١٣٨ 
 

شركة -ل تى دى اوريكا استراليا بى تى واى ا ٣٠/٠٦/٢٠٠٢ ٠٧/٠٤/٢٠٠١ ٩
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠



 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١١٨٤٧٤ 
 

  دينا عمرو مفيد الديب شركة مساهمة - ستاربكس كوربوريشن  ١٠/٠٤/٢٠٠٤ ٠٧/١٢/٢٠٠٣ ١٦
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٢٢٣٣٥ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  زين بابليشيرز انكادفانسيد ماجا ٠٩/١١/٢٠٠٥ ٠٧/٠٣/٢٠٠٢ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٣٦ 
 

لمتحده للعالمات شركه الخدمات ا ادفانس ماجازين بابلشرز انك ٠٩/١١/٢٠٠٥ ٠٧/٠٣/٢٠٠٢ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٣٧ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ٠٩/١١/٢٠٠٥ ٠٧/٠٣/٢٠٠٢ ١٦
احمد - ادل حسين التجاريه (محمد ع

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٣٩ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ٠٩/١١/٢٠٠٥ ٠٧/٠٣/٢٠٠٢ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  صالح الدين) عبير - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٤٠ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ٠٩/١١/٢٠٠٥ ٠٧/٠٦/٢٠٠٤ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
بو الفدا االدارى ش ابو الفدا برج ا ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٤١ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ١١/٠٤/٢٠٠٥ ٠٧/٠٢/٢٠٠٢ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 ر الزمالك القاهرةالدور الحادى عش
 

٠١٢٢٣٤٢ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ٠٩/١١/٢٠٠٥ ٠٧/٠٢/٢٠٠٢ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٤٣ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ١٧/٠٢/٢٠٠٣ ٠٧/١٠/٢٠٠٢ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٤٥ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  جازين بابلشرز انكادفانس ما ٢٣/٠٤/٢٠٠٨ ٠٧/١٠/٢٠٠٤ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٤٦ 
 

لمتحده للعالمات شركه الخدمات ا ادفانس ماجازين بابلشرز انك ٠٩/١١/٢٠٠٥ ٠٧/٠٢/٢٠٠٢ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٢٣٤٧ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ١٦/١٢/٢٠٠٢ ٠٧/٠٢/٢٠٠٢ ١٦
احمد - ادل حسين التجاريه (محمد ع

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠١٢٤٤٣٤ 
 

كوربوراسيون هابانوس أس أيه شركة  ٠٢/١١/٢٠٠٢ ٠٧/٠٦/٢٠٠٢ ٣٤
 مساهمة كوبية

شركه الخدمات المتحده للعالمات 
 احمد- التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 



ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣
 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة

 

٠١٣٦٥٣٤ 
 

  سماس للملكية الفكرية شركه محدوده المسئوليه -اردكس ج م ب ه  ٠١/١٠/٢٠٠٥ ٠٧/٠٦/٢٠٠٥ ١٩
مدينة  - صالح سالم  - عمارات العبور 

 - بر بانوراما اكتو ٥١ص ب  - نصر 
 ١١٨١١القاهرة 

 

٠١٣٩٨٦٦ 
 

  ناهد وديع رزق ميرك شارب اند دوم كورب ١٠/٠٩/٢٠٠٥ ٠٧/٠٦/٢٠٠٥ ٥
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٤٢٧١٥ 
 

كايشا وتتاجر  - هوندا جيكين كوجيوكابوشيكي  ١٩/٠٢/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ١٢
متد ش .م. أيضا باسم / هوندا موتور كولي

 يابانيه

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠١٤٣٩٧٥ 
 

شركة مصنع النا لمعجون االسنان ومنتجات  ٢١/١١/٢٠٠٦ ٠٧/٠٩/٢٠٠٥ ٣
 التجميل

  باهر حافظ
كمباوند فيالت حدائق زايد  -  ٥٣٠فيال 

مدينة  - الحى السادس عشر  -بدرالدين - 
 الجيزة - شيخ زايد ال

 

٠١٤٤٨٥٧ 
 

  دينا عمرو مفيد الديب ستاربكس كوربوريشن / ش.م ٠٤/٠٤/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ٣٠
 مصر  - القاهرة  -  ١٢٧٦ص . ب 

 

٠١٤٦٦٨٤ 
 

  دينا عمرو مفيد الديب ستاربكس كوربوريشن شركه مساهمه ٠٤/٠٤/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ١١
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٤٦٦٨٨ 
 

  دينا عمرو مفيد الديب ش مساهمة - ستاربكس كوربوريشن  ٠٤/٠٤/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ٢٥
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٤٦٧٠٢ 
 

  دينا عمرو مفيد الديب مساهمة - شركة  - ستاربكس كوربوريشن  ٢٤/٠٥/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ٣٥
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٤٧٢١٨ 
 

  دينا عمرو مفيد الديب شركة مساهمة - بوريشن ستاربكس كور ٢٢/٠٥/٢٠٠٦ ٠٧/٠٨/٢٠٠٥ ١١
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٤٨٧٩١ 
 

شركة مصنع النا لمعجون االسنان ومنتجات  ٠٨/٠٧/٢٠٠٧ ٠٧/١١/٢٠٠٥ ٣٥
 ش.م.م شركة مساهمة مصرية - التجميل 

  باهر حافظ
كمباوند فيالت حدائق زايد  -  ٥٣٠فيال 

مدينة  - الحى السادس عشر  -بدرالدين - 
 الجيزة - الشيخ زايد 

 

٠١٥٠٦٩٩ 
 

شركة مصنع النا لمعجون االسنان ومنتجات  ١٤/٠٥/٢٠٠٨ ٠٧/٠٧/٢٠٠٦ ٤٢
 شركةمساهمة مصرية - التجميل ش م م 

  باهر حافظ
الحي السادس  -فيال حدائق زايد ٥٣٠
   مدينه الشيخ زايد الجيزه -عشر 

 

٠١٥٦٠٤٥ 
 

شركة امريكية  -  ستاربكس كوربوريشن ٠٤/٠٢/٢٠٠٧ ٠٧/٠٩/٢٠٠٥ ٣٥
 مساهمة -مؤسسة وفق لقوانين والية واشنطن 

  دينا عمرو مفيد الديب
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٧٨١٩٢ 
 

ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة  ١٣/٠٨/٢٠٠٧ ٠٧/٠١/٢٠٠٧ ٣٠
 امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطن

  دينا عمرو مفيد الديب
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٨٠٠٢٦ 
 

ستاربكس كوربوريش شركة مساهمة مؤلفة  ٠٦/١١/٢٠٠٧ ٠٧/٠٢/٢٠٠٧ ٣٠
 طبقا لقوانين والية واشنطن

  دينا عمرو مفيد الديب
 مصر - القاهرة  ١٢٧٦ص.ب 

 

٠١٨٧٨٨٤ 
 

شركة كى جى ال لوجستيك شركة مساهمة  ٢٦/١٠/٢٠١٠ ٠٧/٠٨/٢٠٠٧ ٣٩
 كويتية

  ناهد وديع رزق
تى ش عائشة التيمورية جاردن سي ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٣٠٢٤٧ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  ادفانس ماجازين بابلشرز انك ٢١/٠١/٢٠١٤ ٠٧/٠٤/٢٠١١ ١٦
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

٠٢٤٧٩٦٩ 
 

بيكتون ديكينسون اند كومبانى تاسست وقائمة  ٢٢/١٠/٢٠١٨ ٠٧/٠٨/٢٠١١ ١٠
 طبقا لقوانين والية نيوجيرسى

  سلوى ميخائيل رزق
 -  ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب 
 القاهرة 

 

٠٢٤٩٩٩٢ 
 

شركة صينية  -اس اف ( اى بى ) ليمتد  ١١/١١/٢٠١٢ ٠٧/١١/٢٠١١ ١٦
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ئشة التيمورية جاردن سيتى ش عا ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٤٩٩٩٥ 
 

شركة صينية  -اس اف ( اى بى ) ليمتد  ١١/٠٧/٢٠١٢ ٠٧/١٠/٢٠١١ ٣٩
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٢٤٩٩٩٦ 
 

شركة صينية  -يمتد اس اف ( اى بى ) ل ١١/٠٧/٢٠١٢ ٠٧/١٠/٢٠١١ ٣٩
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 



٠٢٤٩٩٩٧ 
 

شركة صينية  -اس اف ( اى بى ) ليمتد  ١١/٠٧/٢٠١٢ ٠٧/١٠/٢٠١١ ٣٩
 محدودة

  ناهد وديع رزق
ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  ١٠

 محمد فريد ١٢٩القاهرة ص ب 
 

٠٣٠٣٦٧٠ 
 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  شركة متحدة- ادفانس ماجازين بابليشيرز, انك  ١٣/١١/٢٠١٨ ٠٧/٠٦/٢٠١٥ ٣٥
احمد - التجاريه (محمد عادل حسين 

  عبير صالح الدين) - محمد بركات 
ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  ٣

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
  


