
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 الوكيلتعديل بيانات 

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0001053 

 

 نزيه أخنوع صادق مونديليز يوروب جى ام بى اتش 18/07/1949 20/06/1949 30

 القاهرة - 9911ص. ب 
 

0023265 

 

 ناهد وديع رزق ترزى هينكل أيه جى اند كو ك ج أ أ 20/09/1953 07/06/1953 3

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0038800 

 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -سولوتيا انك  31/12/1962 07/09/1962 1

 وفقا لقوانين والية ديالوير

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0047100 

 

 ناهد وديع رزق ترزى شركة فايزر برودكتس انك   5

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0047334 

 

كابوشيكى كايشا توشيبا  وتتاجر باسم / توشيبا  18/09/1972  7

 كوربوريشن

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0047335 

 

كابوشيكى كايشا توشيبا وتتاجر ايضا باسم  18/11/1973 07/08/1973 9

 توشيبا كوربوريشن

 ناهد وديع رزق

التيمورية جاردن سيتى  ش عائشة 91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0047336 

 

كابوشيكى كاشيا توشيبا  و تتاجر باسم /  15/05/1972 07/02/1972 11

 توشيبا كوربوريشن

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0059088 

 

كس كومبانى شركة متحدة مؤسسة ذى كلورو 02/05/2006 07/06/2005 3

 طبقا لقوانين كاليفورنيا

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0059926 

 

 ميشيل مطيع جاد الله دميان امانو كوربوريشن 16/03/1988  9

 اكتوبر 6 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0059983 

 

 ناهد وديع رزق ترزى وربوريشنياماها ك 27/09/1986 07/05/1986 9

جاردن ستى   -ش عائشه التيموريه 91

 القاهرة -
 

0059984 

 

 ناهد وديع رزق ترزى ياماها كوربوريشن 14/06/1987 07/01/1987 15

جاردن  -ش عائشه التيموريه  91

 القاهرة  -ستى
 

0059985 

 

 ناهد وديع رزق ياماها كوربوريشن 03/06/1987 07/01/1987 28

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0060117 

 

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال هولدينجز ،  13/06/1988 07/03/1988 42

شركه متحدة تأسست وقائمة طبقا  -انك 

 الواليات المتحدة االمريكية .

 أ /سمر اللباد

 - 92111القرية الذكية  911ص ب 

 القاهرة
 

0070339 

 

 ناهد وديع رزق يوشيدا واي . ك . كوربوريشن ش محدودة 27/11/1988 07/08/1988 26

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0079745 

 

 ناهد وديع رزق ان اس كى ال نى دى شركة مساهمة 30/04/1994 07/09/1992 7

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921قاهرة ص ب ال
 

0080168 

 

سوميتومو ربر اند ستريز ليمتد شركة محدودة  16/02/1994 07/06/1992 12

 المسئولية

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0082319 

 

 وكيل براءات -محمد نصر  مراد ريبوك انترناشيونال ليمتد . ش ذات م محدوده 25/09/1994 07/08/1993 25

مدينة  -الحي الثامن  - 1127ص.ب 

 القاهرة -نصر 
 

0088321 

 

شاينا اكستيرنال تريد ديفيلو بمنت كونسول ش  15/03/1998 07/10/1997 42

 م

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

رج ابو الفدا االدارى ش ابو الفدا ب 3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

 ناهد وديع رزق ترزىفيف هيلثكير يو كيه ليمتد . شركة محدودة  01/07/2002 07/06/2001 5 0116151



جاردن  -ش عائشة التيمورية  91 مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا . 

 القاهرة -سيتى 
 

0119272 

 

 ناهد وديع رزق شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك. 06/01/2003 07/02/2002 42

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0122334 

 

ادفانسيد ماجازين بابليشيرز انك شركة مولفة  04/05/2006 07/05/2004 16

 طبقا لقوانين نيويورك

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -ل حسين التجاريه )محمد عاد

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0133859 

 

شركه ذات مسؤليه  -سميث كالين بيتشام ليمتد 30/07/2008 07/04/2006 42

 محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا

 ناهد وديع رزق

التيمورية جاردن سيتى ش عائشة  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0135022 

 

شركه بريطانية  -جالكسو جروب ليمتد  20/08/2007 07/06/2006 5

 محدودة مؤلفة طبقا لقوانين بريطانيا

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0140322 

 

تراى ستار بيكتشرز انك شركة متحدة مؤلفة  14/05/2007 07/11/2005 41

 طبقا لقوانين والية ديالور

 مراد محمد نصر

 -مدينة   -الحى الثامن  - 1127ص.ب 

 القاهرة
 

0146701 

 

ستاركس كوربوريشن شركة مساهمة قائمة  22/05/2006 07/09/2005 35

الواليات  -ومؤلفة وفقا لقوانين والية واشنطن 

 كيةالمتحدة االمري

 دينا عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  9216ص.ب 

 

0146707 

 

ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة قائمة  20/08/2006 07/09/2005 42

 ومؤلفة وفقا لقوانين والية واشنطن

 دينا عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  9216ص.ب 
 

0146708 

 

ة مساهمة قائمة ستاربكس كوربوريشن شرك 21/08/2006 07/11/2005 42

 ومؤلفة وفقا لقوانين والية واشنطن

 دينا عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  9216ص.ب 
 

0146894 

 

شركة ذات  -ال ال سي  9اب جون يو اس  05/02/2007 07/05/2006 42

 مسئولية محدودة

 أ /سمر اللباد

 -92111القرية الذكية  911ص ب 

 القاهرة
 

0154692 

 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف  شركه كان لصناعه وتعبئه العلب / ش.م.م 23/05/2006 07/10/2005 3

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 القاهرة -الظاهر -ش حمدى  74
 

0154794 

 

الشركة العربية لالستيراد والتصدير )مصر (  19/02/2006 07/02/2006 29

 شركة مساهمة مصرية

ى يوسف ايمان يوسف محمد حافظ وهد

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 القاهرة -الظاهر -ش حمدى  74
 

0161694 

 

المصرية لالتصاالت لنظم المعلومات ش.م.م  15/01/2008 07/09/2007 38

 شركة مساهمة مصرية --

العضو  -وائل حسين مصطفى حسين 

 المنتدب للشركة ) من له حق التوقيع (

 مدينة السادس من -الحي السادس 

 الجيزه -اكتوبر 
 

0193699 

 

ادوبين بالستيك فى انسات ساناى اونونيوم  29/06/2009 07/04/2009 19

 شركة مساهمة تركية -سيركتى 

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 اكتوبر 6 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0203571 

 

أيتيمات ماكينا ساناى فى تيكاريت انونيم  18/09/2012 07/05/2012 11

 شركة تركية مساهمة -كيتى سير

 ميشيل مطيع جاد الله دميان

 اكتوبر 6 -مدينة الفردوس  3ص ب 
 

0217644 

 

ميرك كومانديتغيسيلشافت اوف اكتين ) ميرك  14/03/2013 07/04/2012 5

شركة تضامنية  ---كى جى ايه ايه ( 

 محدودةمؤلفة وفقا لقوانين ألمانيا

 ناهد وديع رزق

ية جاردن سيتى ش عائشة التيمور 91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0232597 

 

شركة محدودة المسئولية  -انفيستيك بنك ليمتد  15/05/2011 07/12/2010 36

 قامت طبقا لقوانين جمهورية جنوب افريقيا

 عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  - 9216ص . ب 
 

0233797 

 

شركة ذات  -ب .ف  انتر ايكيا سيستمز 01/03/2011 07/10/2010 29

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0233798 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب .ف  01/03/2011 07/10/2010 30

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ىناهد وديع رزق ترز

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233799 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب .ف  01/03/2011 07/10/2010 31

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233800 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب .ف  01/03/2011 07/10/2010 32

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91



 القاهرة نثرالندز
 

0233815 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  01/03/2011 07/10/2010 2

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 ندزنثرال

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0233816 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  08/03/2011 07/10/2010 3

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 فريد محمد 921القاهرة ص ب 
 

0233817 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  08/03/2011 07/10/2010 8

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0233818 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  08/03/2011 07/10/2010 9

ة محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين مسئولي

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233819 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  08/03/2011 07/10/2010 11

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  - ش عائشة التيمورية 91

 القاهرة -سيتى 
 

0233820 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  08/03/2011 07/10/2010 16

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233821 

 

شركة ذات  -ب.ف  انتر ايكيا سيستمز 08/03/2011 07/10/2010 18

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233822 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  08/03/2011 07/10/2010 21

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ىناهد وديع رزق ترز

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233823 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  08/03/2011 07/10/2010 24

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0233824 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  17/01/2011 07/09/2010 25

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0233825 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  17/01/2011 07/09/2010 27

خاضعة لقوانين مسئولية محدودة مؤسسة و

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0233826 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  17/01/2011 07/09/2010 28

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0233827 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  17/01/2011 07/09/2010 29

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233828 

 

شركة ذات  -مز ب.ف انتر ايكيا سيست 17/01/2011 07/09/2010 30

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0233829 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  17/01/2011 07/09/2010 31

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ىناهد وديع رزق ترز

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233830 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب.ف  17/01/2011 07/09/2010 32

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0233837 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب .ف  08/03/2011 07/10/2010 20

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0233840 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب .ف  14/09/2011 07/06/2011 20

قوانين مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة ل

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0233842 

 

شركة ذات  -انتر ايكيا سيستمز ب .ف  08/03/2011 07/10/2010 20

مسئولية محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين 

 نثرالندز

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921ة ص ب القاهر
 

 ناهد وديع رزق ترزىياكو بو جلو تكستيل فى ديرى ساناى تيكاريت  12/04/2011 07/11/2010 9 0237325



 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91 شركة تركية مساهمة -أنونيم سيركيتى  

 القاهرة
 

0237930 

 

شركة أمريكية  -كينيث كول برودكشن ، أنك  09/01/2012 07/02/2011 25

 متحدة

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0243275 

 

كه الخدمات المتحده للعالمات شر شركة قابضة -جرين هيلز هولدينج كومبانى  16/04/2015 07/07/2014 1

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 القاهرة -الزمالك  -الدور الحادى عشر 
 

0249123 

 

شركة  -بايلس شوسورس وار لدوايد ، ا نك  19/12/2011 07/09/2011 25

 مساهمة امريكية

 وديع رزق ترزى ناهد

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0251855 

 

اوبستشيستفو اس او جر انيتشينوى  22/12/2013 07/04/2012 5

شركة روسية  -اوتفيتسفينوستيو ) انجافارم ( 

 ذات مسئولية محدودة

 ميشيل مطيع جاد اللة

 6مدينة  -مدينة الفردوس  3ص ب 

 اكتوبر
 

0257457 

 

شركة امريكية  -ال ال سى  -فالف إنوفيشينز  26/08/2012 07/04/2012 7

 ذات مسئولية محدودة تألفت فى اوكالهوما

 ناهد وديع رزق ترزى

 -ش عائشه التيموريه جاردن ستى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0257458 

 

شركة امريكية  -ال ال سى  -فالف إنوفيشينز  28/08/2012 07/04/2012 9

 ذات مسئولية محدودة تألفت فى اوكالهوما

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0258543 

 

شركة مساهمة طبقا  -اندر ارمور ، انك  26/11/2018 07/09/2018 25

 لقوانين والية مريالند

 ناهد وديع رزق ترزى

 -ش عائشه التيموريه جاردن ستى  91

 محمد فريد 921ص ب القاهرة 
 

0258544 

 

شركة مساهمة طبقا  -اندر ارمور ، انك  26/11/2018 07/09/2018 28

 لقوانين والية مريالند

 ناهد وديع رزق ترزى

 -ش عائشه التيموريه جاردن ستى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0258546 

 

مة طبقا شركة مساه -انك  -اندر ارمور  01/10/2012 07/06/2012 25

 لقوانين والية مريالند

 ناهد وديع رزق ترزى

ش عائشه التيموريه جاردن ستى  91

 محمد فريد 921ص ب  -القاهرة 
 

0258547 

 

اندر ارمور انك شركة مساهمة طبقا لقوانين  01/10/2012 07/06/2012 28

 والية مريالند

 ناهد وديع رزق ترزى

 -ش عائشه التيموريه جاردن ستى  91

 محمد فريد 921رة ص ب القاه
 

0260007 

 

شركة دناتا المؤلفة طبقا لقوانين دولة  03/03/2014 07/09/2012 39

 مؤسسة فردية -االمارات المتحدة 

 عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  - 9216ص . ب 
 

0260009 

 

المؤلفة طبقا لقوانين دولة  -شركة دناتا 03/03/2014 07/09/2012 43

 ربية المتحدةاالمارات الع

 عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  - 9216ص . ب 
 

0260253 

 

شركة دناتا المؤلفة طبقا لقوانين دولة  03/03/2014 07/09/2012 39

 االمارات العربية المتحدة

 عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  - 9216ص . ب 
 

0260255 

 

قا لقوانين دولة شركة دناتا المؤلفة طب 03/03/2014 07/09/2012 43

 االمارات العربية المتحدة

 عمرو مفيد الديب

 مصر-القاهره- 9216ص ب 
 

0260256 

 

شركة دناتا المؤلفة طبقا لقوانين دولة  03/03/2014 07/09/2012 39

 مؤسسة فردية --االمارات العربية المتحدة 

 عمرو مفيد الديب

 مصر-القاهره- 9216ص ب 
 

0260258 

 

شركة دناتا المؤلفة طبقا لقوانين دولة  03/03/2014 07/09/2012 43

 مؤسسة فردية --االمارات العربية المتحدة 

 عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  - 9216ص . ب 
 

0261109 

 

 ناهد وديع رزق ترزى شركة بريطانية محدودة -بنتلي موتورز ليمتد  27/12/2012 07/09/2012 21

 -سيتى  جاردن -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0263903 

 

 ناهد وديع رزق ترزى ش بريطانية محدودة -بيتزا اكسبريس ليمتد  29/05/2014 07/04/2013 30

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0264742 

 

شركة حسن ومحمد على حسن الصمادى  04/04/2013 07/01/2013 3

كة شر -)مؤسسة حمودة للصناعة والتجارة( 

 تضامنية اردنية

 ناهد وديع رزق ترزى

جاردن  -ش عائشة التيمورية  91

 القاهرة -سيتى 
 

0264743 

 

شركة حسن ومحمد على حسن الصمادى  04/04/2013 07/01/2013 5

شركة  -)مؤسسة حمودة للصناعة والتجارة( 

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91



 قاهرةال تضامنية اردنية
 

0264745 

 

شركة حسن ومحمد على حسن الصمادى  30/05/2013 07/02/2013 5

شركة  -)مؤسسة حمودة للصناعة والتجارة( 

 تضامنية اردنية

 ناهد وديع رزق ترزى

 -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  91

 القاهرة
 

0266135 

 

 اللبادأ /سمر  ذى جيليت كومبانى ال ال سي 12/03/2013 07/01/2013 3

اسكندرية   24أ القرية الذكية ك  26

اكتوبر جمهورية مصر 6الصحراوى 

 العربية
 

0267891 

 

كونستركشن ريسيرش اند تكنولوجى جى ام  21/05/2013 07/03/2013 1

 ش المانية ذات مسئولية محدودة -بى اتش 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 ريدمحمد ف 921القاهرة ص ب 
 

0267895 

 

كونستركشن ريسيرش اند تكنولوجى جى ام  23/05/2013 07/03/2013 1

 شركة المانية ذات مسئولية محدودة -بى اتش 

 ناهد وديع رزق

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  91

 محمد فريد 921القاهرة ص ب 
 

0267989 

 

شركة  -كومبيسيف انترناشيونال ايه بى  13/05/2013 07/03/2013 6

 خاصة ذات مسئولية محدودة

 سلوى ميخائيل رزق

 - 99199كود رقم  - 9991ص ب 

 القاهرة
 

0267990 

 

شركة  -كومبيسيف انترناشيونال ايه بى  13/05/2013 07/03/2013 9

 خاصة ذات مسئولية محدودة

 سلوى ميخائيل رزق

 - 99199كود رقم  - 9991ص ب 

 القاهرة
 

0267991 

 

ش خاصة  -كومبيسيف انترناشيونال ايه بى  13/05/2013 07/03/2013 37

 ذات مسئولية محدودة

 سلوى ميخائيل رزق

 - 99199كود رقم  - 9991ص ب 

 القاهرة
 

0267992 

 

شركة  -كومبيسيف انترناشيونال ايه بى  13/05/2013 07/03/2013 41

 خاصة ذات مسئولية محدودة

 سلوى ميخائيل رزق

 - 99199كود رقم  - 9991ص ب 

 القاهرة
 

0270283 

 

 -إيفر اليت كيميكال إندستريال كوربوريشن  27/08/2013 07/06/2013 1

 ش صينية مؤسسة ذات منفعة عامة

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد محمد

  -عمارات العبور صالح سالم  97

 19ص ب  - 924شقة  -92الدور 

 99499القاهرة  -بانوراما اكتوبر
 

0270284 

 

 -إيفر اليت كيميكال إندستريال كوربوريشن  27/08/2013 07/06/2013 5

 شركة صينية مؤسسة ذات منفعة عامة

بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة 

 وحيد محمد

  -عمارات العبور صالح سالم  97

 19ص ب  - 924شقة  -92الدور 

 99499القاهرة  -بانوراما اكتوبر
 

0270864 

 

 -ليمتد  -كو -شركة فيبنج أوتوموبيل بارتس  26/08/2013 07/05/2013 12

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا 

 لقانون والية ديالوير

 أحمد محمد عالم

برج  -ش تانيس مع نور الدين  26

مكتب  - 99الدور  -بانوراما الشاطبي 

 اإلسكندرية -كامب شيزار  - 9912
 

0271522 

 

تيرومو كابوشيكى كايشا تيرومو كوربوريشن  10/08/2016 07/06/2016 9

 ش مساهمة يابانية -

 أ /سمر اللباد

 -92111القرية الذكية  911ص ب 

 القاهرة
 

0272470 

 

 وكيل براءات -مراد محمد نصر  شركة هندية -باجاج اوتو ليمتد  17/10/2016 07/07/2016 12

مدينة  -الحى الثامن  1127ص.ب.  

 هرةالقا -نصر 
 

0272975 

 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -ثرى ام كمبانى  24/06/2014 07/12/2013 3

 وفقا لقوانين والية ديالوير

 سلوى ميخائيل رزق

 - 99199كود رقم - 9991ص ب 

 القاهرة
 

0272976 

 

شركة مساهمة مؤلفة  -ثرى ام كمبانى  24/06/2014 07/12/2013 7

 الويروقائمةوفقا لقوانين والية دي

 سلوى ميخائيل رزق

 - 99199كود رقم  - 9991ص ب 

 القاهرة
 

0272977 

 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة  -ثرى ام كمبانى  24/06/2014 07/12/2013 8

 وفقا لقوانين والية ديالوير

 سلوى ميخائيل رزق

 - 99199كود رقم  - 9991ص ب 

 القاهرة
 

0278963 

 

فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م شركة  11/11/2013 07/09/2013 11

 شركة مساهمة مصرية -م 

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف 

 محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 القاهرة -الظاهر -ش حمدى  74
 

0290956 

 

شركة ذات مسئولية  -رى/ماكس ال ال سى  02/12/2014 07/08/2014 36

 محدودة فى والية ديالوير

المتحده للعالمات شركه الخدمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 



 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 القاهرة -الزمالك  -الدور الحادى عشر 
 

0323717 

 

شركة  -كوربوريشن هابونوس اس . ايه  01/02/2018 07/11/2017 14

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين كوبا

ه الخدمات المتحده للعالمات شرك

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0358981 

 

شركة محدوده  -شالورت تيلبري تى ام ليمتد  23/04/2019  44

 المسئوليه

لعالمات شركه الخدمات المتحده ل

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 القاهرة -الزمالك  -الدور الحادى عشر 
 

0374435 

 

شركه الخدمات المتحده للعالمات  إنك -االين تكنولوجى  24/08/2020 07/10/2019 40

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -محمد بركات 

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة
 

0392967 

 

ام اتش جي اي بي هولدينج سنغابور بي تي  16/08/2021 07/06/2021 43

 ئي ليمتد

شركه الخدمات المتحده للعالمات 

احمد -التجاريه )محمد عادل حسين 

 عبير صالح الدين( -كات محمد بر

ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى  3

 الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة

 


