
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
  

  تعديل بيانات المالك

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0134403 
 

سيجنم انترناشيونال اس . ايه . ار . ال  2006/02/01 2005/05/07 39
لوكسمبورج زوج براتش. شركة فرعية 

 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا
زوج  ٦٣٠١ايه سى اتش  ٩زوجهاوسجاس 

 سويسرا ., سويسرا

سيجنوم انترناشيونال 
 اس.ايه.ار.ال.لوكسمبورغ،لوزيرن برانش

لوزيرن,  ٦٠٠٦، سي اتش ٤لدن شتراسيه ها
 سويسرا

 

0134404 
 

سيجنم انترناشيونال اس . ايه . ار . ال  2006/02/01 2005/05/07 41
لوكسمبورج زوج براتش. شركة محدودة 

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا
زوج  ٦٣٠١ايه سى اتش  ٩زوجهاوسجاس 

 سويسرا ., سويسرا

سيجنوم انترناشيونال 
 اس.ايه.ار.ال.لوكسمبورغ،لوزيرن برانش

لوزيرن,  ٦٠٠٦، سي اتش ٤هالدن شتراسيه 
 سويسرا

 

0203788 
 

مصنع  - محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد  2009/06/15 2009/01/07 25
مصرى  -هاى تك اكستل سافيكو تريدنج 

 فرد -الجنسية 
شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  ٦١

 القاهرة, , , , مصر -عين شمس شرقية  - 

هاى تك ستايل   محمد عبد الحفيظ اسماعيل 
 ابو زيد

شارع المستكاوى _ تقسيم منشية سيجال _ 
 خلف مصنع سيجال _ السالم , مصر

 

0210905 
 

مصنع  - محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد  2011/07/12 2009/05/07 25
 فردى - تريدنج  - هاى تك اكستل سافيكو 

مد ذكى من شارع احمد عصمت شارع اح ٦١
 القاهرة, , , , مصر -عين شمس شرقية  - 

هاى تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ 
 اسماعيل ابو زيد

شارع المستكاوى  _تقسيم منشية سيجال_  
 السالم , مصر

 

0246397 
 

 داندى أيه بى اس ،شركة محدودة المسئولية 2012/02/26 2011/06/07 30
 ٧١٠٠-دى كيه بى٤هجولماجرفيج 

 فيجيل،دنمارك, الدنمارك

كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه 
 بي اس

 ٢٦٢٠ - ، دي كيه ١٦١روسكيلديفيج 
 البرتسلوند.دنمارك, الدنمارك

 

0276793 
 

جوانجز او بونيا اليكترونيك تكنولوجى كو  2013/10/20 2013/08/07 9
 شركة ذات مسئولية محدودة -لميتد 

 ٥٢المبنى الغربى رقم  ٧١٣ غرفة رقم
هوانجشا افينيو ليوان ديستريكت جوانجزاو 

 الصين, الصين ٥١٠١٤٠

جوانجدونج أوسالو اليكترونيك تكنولوجى كو 
 شركة ذات مسئولية محدودة -لميتد 

فلور اكسيجياو كوميرشال  ٦،  ١_٦٠٦رووم 
ميدل قياوزهونج روود ،  ١٥٩سنتر ، ان او 

هو ، الصين ., ليوان ديستركت ، جوانجز
 الصين

 

0277851 
 

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية  2014/02/12 2013/10/07 5
 ش م م - 

ش السادات ( سلطان سابقا ) من ترعة  ١٧٦
الهرم الجيزة ,  - كفر الجبل  - المنصورية 

 مصر

شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 
 ش م م - 

لطان سابقا ) من ترعة ش السادات ( س ١٧٦
الهرم الجيزة ,  - كفر الجبل  - المنصورية 

 مصر
 

0278333 
 

شركة  - شركة حورس للصناعات الدوائية  2015/09/14 2013/10/07 5
 ٨مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم 

 ١٩٩٢لسنة  ٩٥والقانون رقم  ١٩٩٧لسنة 
المنطقة  - مدينة العاشر من رمضان  ٢٣

 ثالثة , مصرالصناعية ال

 ايفا فارما للصناعات الدوائية
المنطقة  - مدينة العاشر من رمضان  ٢٣

 الصناعية الثالثة , مصر

 

0412393 
 

شركة بارال الدارة وتشغيل المطاعم  2022/11/10 2022/04/06 43
والكافيهات والكافتيريات والمأكوالت السريعة 

 شركة ذات مسئوليه محدودة - 
فرووك التجارى مبنى ري ١٣محل رقم 
المستثمرين الشمالية  - ٢١قطعه  -واالدارى 

 -القاهرة الجديده  - محور محمد نجيب 
 القاهرة, , , , مصر

شركة  -  PARLAشركة بارال للمقاوالت  
 ذات مسئوليه محدودة

_ البنفسج  ١٢٣بالدور االرضي _ فيال  ٢شقة 
 - القاهرة الجديده  - _ التجمع االول  ١١

 القاهرة, مصر

  


