
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 8880000رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة (

 80/84/0093تاريخ االشهار  : 
 08/80/0030تاريخ التسـجيل  : 

 
 (روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة  dnaاسم المالك السابق : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة ( 
 اسم المالك الجديد : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة (

 فادوز ليختنشتاين, بريطانيا 408عنوان المالك السابق : شتاديل 
 بونكورت سويسرا, سويسرا 0009، 00عنوان المالك الجديد : روت دو فرانس 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8800303رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير

 80/80/0000تاريخ االشهار  : 
 00/80/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 كابيتول ريكوردز ال ال سى اسم المالك السابق :

 اسم المالك الجديد : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  08800نورث فاين ستريت هوليود ، والية كاليفورنيا  0008عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه., الواليات المتحدة  08383كولورادو افنيو ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا  0008المالك الجديد :  عنوان

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8833034مـة  : رقم العال
 43   الفــــئة :

 شركة محدودة المسئوليه  -اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد  
 80/80/0090تاريخ االشهار  : 

 09/80/0090تاريخ التسـجيل  : 
 

 سويسرا -اسم المالك السابق : روثمانز اوف بول مول ليمتد 
 شركة محدودة المسئوليه  -  اسم المالك الجديد : روثمانز اوف بول مول ليمتد

 زوج ، سويسرا , سويسرا 9488،  3عنوان المالك السابق : زاهلير فيج 
 سويسرا, سويسرا - 0009, بونكورت   00عنوان المالك الجديد : رووت دو فرانس 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000رة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاه 08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8833900رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مؤلفه طبقا لقوانين والية ديالوير  -اسم مالكها : ماسونيت كوربوريشن 

 83/80/0090تاريخ االشهار  : 
 00/80/0090تاريخ التسـجيل  : 
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 اسم المالك السابق : ماسونايت كوربوريشن ش متحدة

 شركة مؤلفه طبقا لقوانين والية ديالوير  -لجديد : ماسونيت كوربوريشن اسم المالك ا
 عنوان المالك السابق : وان ساوث واكر درايف شيكاغو اليلنوي الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة  - 44980، تامبا فلوريدا  488ان فرانكلين ستريت ، سويت  080عنوان المالك الجديد : وان تامبا سيتى سنتر ، 
 االمريكيه ., الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : محمد امام السيد
 االسكندرية -السراى  30ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8833900رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 دودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة مح

 80/80/0090تاريخ االشهار  : 
 00/80/0090تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كابيتول ريكوردز ال ال سى

 اسم المالك الجديد : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  08800نورث فاين ستريت هوليود ، والية كاليفورنيا  0008بق : عنوان المالك السا

 االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه., الواليات المتحدة  08383كولورادو افنيو ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا  0008عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 يل الجديد : ناهد وديع رزقاسم الوك

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8833908رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير

 80/83/0090تاريخ االشهار  : 
 09/80/0090تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كابيتول ريكوردز ال ال سى

 اسم المالك الجديد : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير
لواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة ا 08800نورث فاين ستريت هوليود ، والية كاليفورنيا  0008عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه., الواليات المتحدة  08383كولورادو افنيو ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا  0008عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8833900رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 اسم مالكها : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير

 80/83/0090تاريخ االشهار  : 
 09/80/0090تاريخ التسـجيل  : 

 
 : كابيتول ريكوردز ال ال سىاسم المالك السابق 

 اسم المالك الجديد : كابيتول ريكوردز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين والية ديالوير
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  08800نورث فاين ستريت هوليود ، والية كاليفورنيا  0008عنوان المالك السابق : 
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 االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه., الواليات المتحدة  08383كولورادو افنيو ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا  0008ن المالك الجديد : عنوا

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8833000المـة  : رقم الع

 4   الفــــئة :
 اسم مالكها : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

 80/80/0090تاريخ االشهار  : 
 04/08/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : زيروكس كوربوريشن محدودة المسؤليه

 بوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويوركاسم المالك الجديد : زيروكس كور
 نيويورك كونيكتكات الواليات المتحدة االمريكية , بريطانيا 3080جلوفير افينيو ص ب  30عنوان المالك السابق : 
 اليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الو 0809-89000، نورووك كونيكتيكت 0ميريت 080عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  00000كود رقم   0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8800303رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 سراشركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سوي -اسم مالكها : نوفارتس اية جى 

 تاريخ االشهار  : 
 00/89/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : نوفارتيس ا ج ) نوفارتيس س ا ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 لمرعية فى سويسراشركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين ا -اسم المالك الجديد : نوفارتس اية جى 
 بازل سويسرا , سويسرا - 3809،  40عنوان المالك السابق : ليثتسراس 

 سويسرا , سويسرا -بازل  3880عنوان المالك الجديد :  
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

 القاهرة  00090الجزيرة  003ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8800000رقم العالمـة  : 

 09   ـئة :الفـــ
 اسم مالكها : بيميس كومبانى ، انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ميسورى بالواليات المتحدة االمريكية

 80/00/0000تاريخ االشهار  : 
 09/84/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 ى بالواليات المتحدة االمريكيةاسم المالك السابق : بيميس كومبانى ، انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ميسور

 اسم المالك الجديد : بيميس كومبانى ، انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ميسورى بالواليات المتحدة االمريكية
متحدة الواليات ال - 03009نيناة ويسكونسين  -ويسكونسين ستريت  8اى  043عنوان المالك السابق : وان نيناة سنتر ، الدور الرابع 

 االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 03009اندستريال درايف نيناة ويسكونسين  0480عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9   00000القرية الذكية  008ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8894439رقم العالمـة  : 
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 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد 

 80/80/0000تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد

 و سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد اسم المالك الجديد : جالكس
 ايرلندا , الواليات المتحدة االمريكية -كورك ايربورت بيزنس بارك كينسال رود كورك  9088عنوان المالك السابق :  

 عنوان المالك الجديد : كورابينى ، كاريجالين ، كاونتى كورك ، ايرلندا , ايرالند
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 القاهرة  00000القرية الذكية  008ص ب ن الوكيل الجديد : عنوا
 

 
 8890400رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : يونيكيما بى. فى

 تاريخ االشهار  : 
 08/00/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : يونى كيما شيمى بى. فى

 اسم المالك الجديد : يونيكيما بى. فى
 هولندا, بريطانيا -بى اية جودا  0080، 0نوان المالك السابق : بورتاى ع

 هولندا, هولندا -بى اية جودا  0080، 0عنوان المالك الجديد : بورتاى 
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله وحيد احمد

 00000القاهرة  -بانوراما اكتوبر  00ص ب  000شقه  00الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  03 عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8804000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : كيميرا اوواى جى شركة متحدة

 80/80/0000تاريخ االشهار  : 
 08/80/0008تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كيميرا اوواى جى شركة متحدة

 الجديد : كيميرا اوواى جى شركة متحدة اسم المالك
 هلسنكى فنلندا, فنلند 88008 -_ أس .أف  4عنوان المالك السابق : بوركا النكا تو 

 هلسنكى فنلندا, فنلند 88008،  3عنوان المالك الجديد :  انرجياكاتو 
 اسم الوكيل الجديد : سمر اللباد

 القاهرة  00000القرية الذكية  008ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8800040رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : كارير كوربوريشن شركة خاصة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية 

 80/80/0003تاريخ االشهار  : 
 80/84/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 ركة خاصة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية الصناعة والتجارةاسم المالك السابق : كارير كوربوريشن ش

 اسم المالك الجديد : كارير كوربوريشن شركة خاصة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية 
 يات المتحدة االمريكيةعنوان المالك السابق :  سيرافور نيويورك الواليات المتحدة, الوال

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 04000عنوان المالك الجديد : كاريير باركواى سيراكوس ان واى 
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 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8800040قم العالمـة  : ر

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : كارير كوربوريشن شركة خاصة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية 

 تاريخ االشهار  : 
 80/84/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كرير كوربوريشن

 يشن شركة خاصة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية اسم المالك الجديد : كارير كوربور
 , الواليات المتحدة االمريكية-عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 04000عنوان المالك الجديد : كاريير باركواى سيراكوس ان واى 
 يد : ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجد

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8809893رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : كاميرون انترناشيونال كوربوريشن 

 80/80/0000تاريخ االشهار  : 
 00/84/0009تاريخ التسـجيل  : 

 
 ك السابق : كوبركا ميرون كوربوريشن شركه مساهمةاسم المال

 اسم المالك الجديد : كاميرون انترناشيونال كوربوريشن 
الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  00800هوستون تكساس 0088يوست اوك بوليفارد سويت 000عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
الواليات المتحدة االمريكيه .,   00800، هوستون ، تكساس  0088لووب ساوث ، سويت ويست  0444عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : أ /جورج عزيز

 الحرية مصر الجديدة القاهرة 0030ص بعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8800000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 ب  ، انك اسم مالكها : جالو
 80/83/0000تاريخ االشهار  : 

 80/08/0000تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة مساهمة -اسم المالك السابق : جالوب , انك 
 اسم المالك الجديد : جالوب  ، انك 

متحدة الواليات المتحدة االمريكية, الواليات ال - 90008بليس لينكولن , ان بى  90جنوب الشارع 480عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة االمريكية  90080جالوب درايف ، اوماها / نبراسكا  0880عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : أ /جورج عزيز

 الحرية مصر الجديدة القاهرة 0030ص بعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8800030رقم العالمـة  : 

 48   الفــــئة :
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 اسم مالكها : كيبلر كومبانى
 80/89/0000تاريخ االشهار  : 

 08/00/0000تاريخ التسـجيل  : 
 

 اسم المالك السابق : كيبلر كومباني شركة مساهمة
 اسم المالك الجديد : كيبلر كومبانى

 تحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات الم 98009عنوان المالك السابق : وان هولوتري لين الم هيرست الينوي 
 الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة االمريكية -30809عنوان المالك الجديد : وان كيلو ج سكوير باتل كريك ميتشيجان 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000اهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى الق 08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8080033رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب

 80/89/0000تاريخ االشهار  : 
 08/00/0000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شيرنج كوربوريشن/شركة مساهمه

 اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب
الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  0844جالويينج هيل رود كيلو برث والية نيوجيرسي  088ان المالك السابق : عنو

 االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة   0000نيوجيرسى  -وايتهاوس ستايشن  -عنوان المالك الجديد :  وان ميرك درايف 

 االمريكية
 الوكيل الجديد : حازم منير وهبةاسم 

 القاهرة  00090الجزيرة  003ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8084090رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا -اسم مالكها : نوفارتس اية جى 

 80/80/0000تاريخ االشهار  : 
 00/84/0888اريخ التسـجيل  : ت

 
 م )نوفارتيس س أ( نوفارتيس انك-اسم المالك السابق : نوفارتيس اج ش
 شركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا -اسم المالك الجديد : نوفارتس اية جى 

 بازل سويسرا, سويسرا 3880ش كليبك 030عنوان المالك السابق : 
 سويسرا , سويسرا -بازل  3880عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
 القاهرة  00090الجزيرة  003ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8080838رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة بريطانية محدودة المسئولية -اسم مالكها : جالكسو جروب ليمتد 

 80/00/0888شهار  : تاريخ اال
 00/83/0883تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : جالسكو جروب ليمتد
 شركة بريطانية محدودة المسئولية -اسم المالك الجديد : جالكسو جروب ليمتد 

 انجلترا, بريطانيا - او ان ان9يو بى  -ميدلسيكس -جرين فورد  -بير كيلى افينيو  -عنوان المالك السابق : جالسكو ويلكم هاوس 
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 جى اس انجلترا, بريطانيا 0 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  008عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8009308رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : اكسايد تكنولوجيز 

 80/84/0880تاريخ االشهار  : 
 00/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : اكاسيد تكنولوجيز
 اسم المالك الجديد : اكسايد تكنولوجيز 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية الواليات المتحدة-00980يت ستريت ريدنج بتسلفاتيا 930عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات  48883، ميلتون ، جورجيا  088ديرفيلد باركواى ، بيلدينج  04888عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000جاردن سيتى القاهرة ص ب  ش عائشة التيمورية 08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8009080رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 اسم مالكها : هيرو للصناعات الغذائيه ش.م.م 

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
 80/83/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : هيرو للصناعات الغذائية

 ناعات الغذائيه ش.م.م اسم المالك الجديد : هيرو للص
 قليوبية, مصر -طوخ  -عنوان المالك السابق : ترسا 

 القاهرة , مصر -التجمع الخامس القاهرة الجديدة  -الحى االول المنطقه السادسه   S 9/0عنوان المالك الجديد : القطعه 
 لهم حق التوقيع (اسم الوكيل الجديد : محمود عبد اللطيف محمود محمد بزان ، خالد صبرى حافظ ) من 

 القاهرة الجديدة -الحى االول المنطقه السادسه التجمع الخامس  S 9/0عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8009080رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 اسم مالكها : هيرو للصناعات الغذائيه ش.م.م 

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
 80/83/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 لمالك السابق : هيرو للصناعات الغذائيةاسم ا

 اسم المالك الجديد : هيرو للصناعات الغذائيه ش.م.م 
 عنوان المالك السابق : ترسا طوخ قليوبية , مصر

 القاهرة , مصر -التجمع الخامس القاهرة الجديدة  -الحى االول المنطقه السادسه   S 9/0عنوان المالك الجديد : القطعه 
 لجديد : محمود عبد اللطيف محمود محمد بزان ، خالد صبرى حافظ ) من لهم حق التوقيع (اسم الوكيل ا

 القاهرة الجديدة -الحى االول المنطقه السادسه التجمع الخامس  S 9/0عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8009080رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 اسم مالكها : هيرو للصناعات الغذائيه ش.م.م 
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 00/80/0880تاريخ االشهار  : 
 80/83/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : هيرو للصناعات الغذائيه

 اسم المالك الجديد : هيرو للصناعات الغذائيه ش.م.م 
 ع, مصر8م8شارع بهى الدين بركات الجيزة ج 0عنوان المالك السابق : 

 القاهرة , مصر -التجمع الخامس القاهرة الجديدة  -ول المنطقه السادسه  الحى اال S 9/0عنوان المالك الجديد : القطعه 
 اسم الوكيل الجديد : محمود عبد اللطيف محمود محمد بزان ، خالد صبرى حافظ ) من لهم حق التوقيع (

 القاهرة الجديدة -الحى االول المنطقه السادسه التجمع الخامس  S 9/0عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000498العالمـة  :  رقم

 30   الفــــئة :
 -شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى والية ماريالند -اسم مالكها : ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 

 الواليات المتحدة األمريكية
 80/08/0880تاريخ االشهار  : 

 80/00/0883تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة متحدة -بق : ماريوت وورلد وايد كوربوريشن اسم المالك السا
شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى والية  -اسم المالك الجديد : ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 

 الواليات المتحدة األمريكية -ماريالند
 لواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةا -ميرالند  -ريينوود رود بيسدا 08388عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 08000فيرنوود رود ،بيثيسدا ، ماريالند  08388عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
 00090الجزيرة  003ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8008080رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

 80/00/0883تاريخ االشهار  : 
 00/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : زيروكس كوربوريشن

 يشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويوركاسم المالك الجديد : زيروكس كوربور
 نيويورك كونيكتكات الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 3080جلوفير افينيو ص ب  30عنوان المالك السابق : 
 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة  0809-89000، نورووك كونيكتيكت 0ميريت 080عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  00000كود رقم   0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8008008رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 كاسم مالكها : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويور

 80/00/0884تاريخ االشهار  : 
 03/80/0883تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك
 اسم المالك الجديد : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

 نيويورك كونيكتكات الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 3080جلوفير افينيو ص ب  30ق : عنوان المالك الساب
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 0809-89000، نورووك كونيكتيكت 0ميريت 080عنوان المالك الجديد : 



 

9 9 

 قاسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رز
 القاهرة  00000كود رقم   0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8008000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 اسم مالكها : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

 80/80/0884تاريخ االشهار  : 
 00/00/0884تاريخ التسـجيل  : 

 
 سابق : زيروكس كوربوريشن_ شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية نيويوركاسم المالك ال

 اسم المالك الجديد : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك
, الواليات 009349 - 89009ية نوروالك كونيكتيكات الواليات المتحدة االمريك 3080كلوفر افينيو ص ب  30عنوان المالك السابق : 

 المتحدة االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 0809-89000، نورووك كونيكتيكت 0ميريت 080عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  00000كود رقم   0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8008000رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 اسم مالكها : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
 04/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 انين والية نيويوركاسم المالك السابق : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقو

 اسم المالك الجديد : زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك
 نيويورك كونيكتكات الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 3080جلوفير افينيو ص ب  30عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 0809-89000، نورووك كونيكتيكت 0ريت مي080عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  00000كود رقم   0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000030رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 ش. مساهمة -بوراتوريز إنك اسم مالكها : شركة بيوترون ال

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
 80/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش. مساهمة -اسم المالك السابق : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 
 ش. مساهمة -اسم المالك الجديد : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 

 اوجدن يوتاه , الواليات المتحدة االمريكيةكومرس يو 0904عنوان المالك السابق : والية يوتاه هو 
 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية 03803ويست سنترفيلى يوتاه  0008نورث  008عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق
 القاهرة 0000ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000030 رقم العالمـة  :

 0   الفــــئة :
 ش. مساهمة -اسم مالكها : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
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 80/80/0880تاريخ التسـجيل  : 
 

 ش.مساهمة -اسم المالك السابق : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 
 ةش. مساهم -اسم المالك الجديد : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 

 يوتاه, الواليات المتحدة االمريكية -كومرس يواوجدين  0904عنوان المالك السابق : والية يوتاه 
 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية 03803ويست سنترفيلى يوتاه  0008نورث  008عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق
 القاهرة 0000ص . ب يل الجديد : عنوان الوك

 

 
 8000008رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 ش. مساهمة -اسم مالكها : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 

 80/89/0808تاريخ االشهار  : 
 80/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش.مساهمة -اسم المالك السابق : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 

 ش. مساهمة -لك الجديد : شركة بيوترون البوراتوريز إنك اسم الما
 يوتاه, مصر -كومرس يواوجدين  0904عنوان المالك السابق : والية يوتاه هو 

 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية 03803ويست سنترفيلى يوتاه  0008نورث  008عنوان المالك الجديد : 
 يد : نزية أخنوخ صادقاسم الوكيل الجد

 القاهرة 0000ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 ش. مساهمة -اسم مالكها : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
 80/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش.مساهمة -راتوريز إنك اسم المالك السابق : شركة بيوترون البو

 ش. مساهمة -اسم المالك الجديد : شركة بيوترون البوراتوريز إنك 
 يوتاه., الواليات المتحدة االمريكية -، كومرسى يواوجدين  0904عنوان المالك السابق : والية يوتاه هو 

 حده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المت 03803ويست سنترفيلى يوتاه  0008نورث  008عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق

 القاهرة 0000ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000038رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 اسم مالكها : فاستراكيدز انترناشيونال ليمتد 

 80/08/0880تاريخ االشهار  : 
 83/80/0884تاريخ التسـجيل  : 

 
الواليات المتحدة  -اسم المالك السابق : فاسترا كيدز انترناشيونال ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين والية كولورادو

 االمريكية
 اسم المالك الجديد : فاستراكيدز انترناشيونال ليمتد 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  0800فيالج كولورادو  -بياليفيو افينو جرينوو  -اى  9088عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 ., الواليات المتحدة االمريكية  08000، جرينوود فيليج ن كولورادو  408اى . بيلليفيو افنيو ، سويت  9008عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
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 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000300رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 كوال كومبانى -اسم مالكها : ذى كوكا 

 80/80/0889تاريخ االشهار  : 
 00/83/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 يةمؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويرشركة مساهمة امريك -كوال كمباني -اسم المالك السابق : ذي كوكا 
 كوال كومبانى -اسم المالك الجديد : ذى كوكا 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية- 48404كوال بالزا ,اتالنتا , جورجيا  -عنوان المالك السابق : وان كوكا 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 48404اتالنتا والية جورجيا نورث افينيو ، ن . و . مدينة  408عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق

 القاهرة  - 00000كود رقم  - 0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000900رقم العالمـة  : 

 34   الفــــئة :
 ينجز ال تى دى اسم مالكها : ايتاليان كوفى هولد

 80/80/0889تاريخ االشهار  : 
 80/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كافية نيرو جروب بى ال سى شركةبريطانية محدودةالمسئولية

 اسم المالك الجديد : ايتاليان كوفى هولدينجز ال تى دى 
 بى يو المملكة المتحدة البريطانية, بريطانيا 0أتش  0دبليو سى نيل ستريت , الطابق الثانى, لندن  4عنوان المالك السابق : 
 كيو ال ،المملكه المتحدة , المملكة المتحدة 0اتش  0نيل ستريت لندن دبليو سي  0 - 00عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000رة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاه 08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 اسم مالكها : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 

 80/89/0880تاريخ االشهار  : 
 80/83/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 همة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين بلجيكاشركة مسا -اسم المالك السابق : شركة جالكسوسميث كالين كونسيومر هيلث كير اس ايه 

 اسم المالك الجديد : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 
 ، بلجيكا, بلجيكا 0488، وايفر  9 - 3 - 0عنوان المالك السابق : افنيو باسكال 

 بلجيكا ., بلجيكا 0488وافر   9-3-0عنوان المالك الجديد : سيت ابولو افنيو باسكال 
 الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد اسم

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9   00000القرية الذكية  008ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 اسم مالكها : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 

 80/89/0880تاريخ االشهار  : 
 80/83/0880:  تاريخ التسـجيل 
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 شركة مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين بلجيكا -اسم المالك السابق : شركة جالكسوسميث كالين كونسيومر هيلث كير اس ايه 

 اسم المالك الجديد : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 
 ا, بلجيكا، بلجيك 0488، وايفر  9 - 3 - 0عنوان المالك السابق : افنيو باسكال 

 بلجيكا ., بلجيكا 0488وافر   9-3-0عنوان المالك الجديد : سيت ابولو افنيو باسكال 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9   00000القرية الذكية  008ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 لكها : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه اسم ما

 80/89/0880تاريخ االشهار  : 
 80/83/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 
 اسم المالك الجديد : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 

 بلجيكا ., بلجيكا 0488وافر   9-3-0ابولو افنيو باسكال  عنوان المالك السابق : سيت
 بلجيكا ., بلجيكا 0488وافر   9-3-0عنوان المالك الجديد : سيت ابولو افنيو باسكال 

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9   00000القرية الذكية  008ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8009080م العالمـة  : رق

 30   الفــــئة :
 شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -انك  -اسم مالكها : الز اديوكاشينال سيرفيسيس 

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
 84/89/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -ك ان -اسم المالك السابق : الز اديوكاشينال سيرفيسيس 
 شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -انك  -اسم المالك الجديد : الز اديوكاشينال سيرفيسيس 

 ات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالوالي -نيو جيرسى  -برينكتون  -الكساندر بارك  388عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -80038طريق روزيل بيرنستون نيو جيرسى   0عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : حسان حسن مصطفى
 ( الدور العاشر ، ش جزيرة العرب ، المهندسين ،العجوزة  الجيزة ، مصر  0،  0برج ستار كابيتال ) المبنى عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8089940رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة ذات مسئولية محدودة -اسم مالكها : سافكول هولدينغز ) هونج كونج ( ليمتد 

 80/80/0880تاريخ االشهار  : 
 00/80/0880تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -السابق : سافكول هولدينغز ) هونج كونج ( ليمتد  اسم المالك

 شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المالك الجديد : سافكول هولدينغز ) هونج كونج ( ليمتد 
 ونج كونجهونج كونج, ه -ديس فوكس رود سينترال  004 -نان فونج تاور  -الطابق التاسع  080عنوان المالك السابق : غرفة 

 جيرفويس ستريت شيونج وان هونج كونج , هونج كونج 04-00عنوان المالك الجديد : جراوند فلور رقم 
 اسم الوكيل الجديد : م .رجائى الدقى

 االسكندرية  -سيدى جابر 300ص.ب  رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 8080003رقم العالمـة  : 
 49   الفــــئة :

 ذات مسؤليه محدودة -فور سايت لالستشارات التسويقيه اسم مالكها : شركة 
 80/00/0880تاريخ االشهار  : 

 00/83/0880تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : شركة فورسايت لالستثمارات والتسويق ش.م.م 
 سؤليه محدودةذات م -اسم المالك الجديد : شركة فور سايت لالستشارات التسويقيه 

 جيزة , مصر -المهندسين  -ش وادى النيل  04عنوان المالك السابق : 
 -( 0الدور الثانى مبنى رقم ) 00المشروع التجارى )اركان ( مكتب  -عنوان المالك الجديد : محور كريزى ووتر مدينة الشيخ زايد 

 الجيزة ., مصر
 سف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يو

 الظاهر  00ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  30عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8003090رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة --ترى جولى للسياحة  -اسم مالكها : والء محمود سمير محمد عياد وشركاه 

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 04/83/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة توصية بسيطة --ترى جولى للسياحة  -اسم المالك السابق : والء محمود سمير محمد عياد وشركاه 
 شركة توصية بسيطة --ترى جولى للسياحة  -اسم المالك الجديد : والء محمود سمير محمد عياد وشركاه 

 القاهرة , مصر -عابدين  -ميدان الجمهورية  48عنوان المالك السابق : 
 ش اسماعيل القبانى قسم اول مدينة نصر القاهرة, مصر0بالغقار رقم04وشقة00عنوان المالك الجديد : شقة

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 ش حمدى الظاهر القاهرة 30عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8003090العالمـة  : رقم 

 40   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة --ترى جولى للسياحة  -اسم مالكها : والء محمود سمير محمد عياد وشركاه 

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 04/83/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 كة توصية بسيطةشر -ترى جولى للسياحة  -اسم المالك السابق : والء محمود سمير محمد عياد وشركاه 
 شركة توصية بسيطة --ترى جولى للسياحة  -اسم المالك الجديد : والء محمود سمير محمد عياد وشركاه 

 القاهرة , مصر -عابدين  -ميدان الجمهورية  48عنوان المالك السابق : 
 قاهرة, مصرش اسماعيل القبانى قسم اول مدينة نصر ال0بالغقار رقم04وشقة00عنوان المالك الجديد : شقة

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 ش حمدى الظاهر القاهرة 30عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000490رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة مساهمة ايطالية -اسم مالكها : كاندى اس . بى . ايه 

 80/00/0880تاريخ االشهار  : 
 00/80/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة ايطالية -اسم المالك السابق : كاندى اس . بى . ايه 
 شركة مساهمة ايطالية -اسم المالك الجديد : كاندى اس . بى . ايه 
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 ايطاليا, إيطاليا -مونزا )ام اى(  08800 - 0 -عنوان المالك السابق : فياميسورى 
 ايطاليا, إيطاليا -مونزا  مونزا ايه بريانزا08088 - 0لجديد : فياميسورى عنوان المالك ا

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 00000القاهرة  -بانوراما اكتوبر  00ص ب  -مدينة نصر  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000408رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة ايطالية -اسم مالكها : كاندى اس . بى . ايه 

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 00/80/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة ايطالية -اسم المالك السابق : كاندى اس . بى . ايه 
 شركة مساهمة ايطالية -اسم المالك الجديد : كاندى اس . بى . ايه 

 ايطاليا, إيطاليا -مونزا ) ام اى (  08800 - 0بق : فياميسورى عنوان المالك السا
 ايطاليا, إيطاليا -مونزا  مونزا ايه بريانزا08088 - 0عنوان المالك الجديد : فياميسورى 

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 00000بانوراما أكتوبر القاهرة  00ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000098المـة  : رقم الع

 40   الفــــئة :
 اسم مالكها : اميريكان ستراكشربوينت

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 08/89/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : اميريكان كونسوليتنج انك ، وتتاجر باسم اميريكان استر كشر بوينت ، أنك 

 دياناوالية ان
 اسم المالك الجديد : اميريكان ستراكشربوينت

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  4000 - 39009انديانا  -شاديالند ستيشن ، انديانابولس  0098عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات  4000 - 39009شاديالند ستيشن ، انديانابوليس ، انديانا  0098عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : مراد محمد نصر 
 القاهرة -م نصر  -الحى الثامن  0003ص.ب.  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000090رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 ت ، انكاسم مالكها : اميريكان ستراكشر بوين

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 08/89/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : اميريكان كونسوليتنج انك ، وتتاجر باسم اميريكان استر كشر بوينت ، أنك 

 والية انديانا
 اسم المالك الجديد : اميريكان ستراكشر بوينت ، انك

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  4000 - 39009انديانا  -شاديالند ستيشن ، انديانابولس  0098المالك السابق : عنوان 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات  4000 - 39009شاديالند ستيشن ، انديانا بوليس ، انديانا  0098عنوان المالك الجديد : 
 ة االمريكيةالمتحد

 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : مراد محمد نصر  
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 مدينة نصر -حى السفارات -الحى الثامن  - 0003ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 المرعية فى سويسرا شركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين -اسم مالكها : نوفارتس اية جى 

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 80/83/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة سويسرية -اسم المالك السابق : نوفارتيس أ ج 

 شركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا -اسم المالك الجديد : نوفارتس اية جى 
 بازل ، سويسرا, سويسرا 3880:  عنوان المالك السابق

 سويسرا , سويسرا -بازل  3880عنوان المالك الجديد :  
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

 القاهرة  00090الجزيرة  003ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 ة المسؤلية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسراشركة محدود -اسم مالكها : نوفارتس ايه جى 

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 48/80/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة سويسرية -اسم المالك السابق : نوفارتيس أ ج 

 المرعية فى سويسراشركة محدودة المسؤلية قائمة ومنظمة بموجب القوانين  -اسم المالك الجديد : نوفارتس ايه جى 
 بازل ، سويسرا, سويسرا 3880عنوان المالك السابق : 
 سويسرا, سويسرا -بازل  3880عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
 القاهرة  00090الجزيرة  003ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8004440رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة مساهمة امريكية -ديسوتو انترنشنال انك  -لكها : بى آر سى اسم ما

 80/08/0808تاريخ االشهار  : 
 08/80/0804تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة امريكية -ديسوتو انترنشنال انك  -اسم المالك السابق : بى آر سى 
 مة امريكيةشركة مساه -ديسوتو انترنشنال انك  -اسم المالك الجديد : بى آر سى 

 امريكا, الواليات المتحدة االمريكية - 00084سى ايه  -جلينديل  -سان فيرناندو رود  0348عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة  - 00430سان فرناندو رود ، سيلمار كاليفورنيا  00008عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 الجديد : عمرو مفيد الديباسم الوكيل 

 مصر  -القاهرة  - 0009ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8003400رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئوليةفنلندية --اسم مالكها : تريمبل سولوشينزكوربوريشن 

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 00/83/0808تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة مساهمة فنلندية -لك السابق : تيكال كوربوريشن اسم الما

 شركة محدودة المسئوليةفنلندية --اسم المالك الجديد : تريمبل سولوشينزكوربوريشن 
 . ايسبو , فنلندا, فنلند 0048,  0عنوان المالك السابق : ميتسانبوجانكوجا 
 فنلندا, فنلند --ايسبو  - 0048،  0عنوان المالك الجديد : ميتسانبوجانكوجا 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8003409رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئوليةفنلندية --اسم مالكها : تريمبل سولوشينزكوربوريشن 

 80/80/0808ر  : تاريخ االشها
 00/83/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة محدودة  --تريمبل سولوشينزكوربوريشن  dnaشركة مساهمة فنلندية  --اسم المالك السابق : تيكال كوربوريشن 

 المسئوليةفنلندية
 شركة محدودة المسئوليةفنلندية --اسم المالك الجديد : تريمبل سولوشينزكوربوريشن 

 فنلندا, فنلند --ايسبو  - 0048،  0السابق : ميتسانبوجانكوجا عنوان المالك 
 فنلندا, فنلند --ايسبو  - 0048،  0عنوان المالك الجديد : ميتسانبوجانكوجا 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8003080عالمـة  : رقم ال

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : جالكسو جروب ليمتد انجلترا ش محدودة

 80/80/0808تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : جالكسوجروب ليمتد . شركة محدودة المسؤلية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة

 سو جروب ليمتد انجلترا ش محدودةاسم المالك الجديد : جالك
المملكة المتحدة ,  -او ان ان  9يو بى  --جرين فورد ميدلسيكس -بيركلى افينيو  -عنوان المالك السابق : جالكسو ويلكام هاوس 

 بريطانيا
 جى اس انجلترا , بريطانيا 0 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  008عنوان المالك الجديد : 

 م الوكيل الجديد : م/ هدى سراج الديناس
 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 اسم مالكها : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك

 80/84/0808تاريخ االشهار  : 
 80/80/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك
 اسم المالك الجديد : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك

, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  00400ى وايتستون اكسبريسواى , وايتستون , ان وا 08 - 00عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 00400ماديسون افينو نيويورك نيويورك 098عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
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 القاهرة  00000قم كود ر  0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000009رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 اسم مالكها : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك

 80/00/0808تاريخ االشهار  : 
 09/80/0800تاريخ التسـجيل  : 

 
 ى والية نيويوركشركة مساهمة امريكية ف --اسم المالك السابق : انيرجى براندز , انك 

 اسم المالك الجديد : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  00400وايتستون اكسبريسواى , وايتستون , ان واى  08 - 00عنوان المالك السابق : 

 المتحدة االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 00400ون افينو نيويورك نيويورك ماديس098عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  00000كود رقم   0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويوركاسم مالكها : انيرجى براندز انك 

 80/84/0808تاريخ االشهار  : 
 80/80/0808تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك -اسم المالك السابق : انيرجى براندز , انك 

 اسم المالك الجديد : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  00400وايتستون اكسبريسواى , وايتستون ,ان واى  08 - 00ان المالك السابق : عنو

 االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 00400ماديسون افينو نيويورك نيويورك 098عنوان المالك الجديد : 

 الجديد : يوسف  ميخائيل رزقاسم الوكيل 
 القاهرة  00000كود رقم   0000ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8048800رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 كوريا الجنوبية -شركة مساهمة كوريه  -اسم مالكها : هايونداى كوربوريشن 

 80/83/0800تاريخ االشهار  : 
 00/00/0800تاريخ التسـجيل  : 

 
 كوريا الجنوبية -شركة مساهمة كوريه  -م المالك السابق : هايونداى كوربوريشن اس

 كوريا الجنوبية -شركة مساهمة كوريه  -اسم المالك الجديد : هايونداى كوربوريشن 
 كوريا ساوث كوريا )كوريا الجنوبيه(, جمهورية -سيؤول  -جو  -جونجنو  -كا ايه  0-شينمونرو  -009عنوان المالك السابق : 
 جو سيول جمهورية كوريا, جمهورية كوريا -جل جونجن   0يلجوك رو 00عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عبد الوهاب مصطفى كمال
 القاهرة 00000 -الزمالك  -ش د / محمود عزمى  04عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8040900رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 : ميتسوبيشي لوجيسنيكست كو ، ال تى دى اسم مالكها

 80/80/0800تاريخ االشهار  : 
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 00/00/0800تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة يابانية محدودة -اسم المالك السابق : نيبون يوسوكي كو ، ليمتد 
 اسم المالك الجديد : ميتسوبيشي لوجيسنيكست كو ، ال تى دى

 شي ، كيوتو ، اليابان, اليابان -تشومي ، ناغاوكاكيو  - 0كوتاري ،  -، هيجاشي  0-0عنوان المالك السابق : رقم 
 شي ، كيوتو ، اليابان ., اليابان -شوم ، هيجاشيكوتارى ، ناجاوكاكيو  - 0،  0 - 0عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000قاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى ال 08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8040900رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : ميتسوبيشي لوجيسنيكست كو ، ال تى دى

 80/80/0800تاريخ االشهار  : 
 00/00/0800تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة يابانية محدودة -اسم المالك السابق : نيبون يوسوكي كو ، ليمتد 

 ديد : ميتسوبيشي لوجيسنيكست كو ، ال تى دىاسم المالك الج
 شي ، كيوتو ، اليابان, اليابان -تشومي ، ناغاوكاكيو  - 0كوتاري ،  -، هيجاشي  0-0عنوان المالك السابق : رقم 

 شي ، كيوتو ، اليابان ., اليابان -شوم ، هيجاشيكوتارى ، ناجاوكاكيو  - 0،  0 - 0عنوان المالك الجديد : 
 الجديد : ناهد وديع رزق اسم الوكيل

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000080رقم العالمـة  : 

 34   الفــــئة :
 اسم مالكها : جولدن فرانشايزينج كوربوريشن 

 80/80/0800تاريخ االشهار  : 
 80/00/0800تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة امريكية -مالك السابق : جولدن فرانشايزنج كوربوريشن اسم ال

 اسم المالك الجديد : جولدن فرانشايزينج كوربوريشن 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  00043بى , داالس , تكساس  088لونا رود ,سويت  00300عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
، ريتشاردسون ، تى اكس ، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة  008روكينغهام ، سويت  0400يد : عنوان المالك الجد

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8090900رقم العالمـة  : 

 00   لفــــئة :ا
 شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

 80/80/0804تاريخ االشهار  : 
 80/80/0803تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية ---اسم المالك السابق : ايجيبت فودز ش . م. م 

  شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : ايجيبت فودز جروب ش.م.م 
 -ومنطقة خدمات ب بالمرحلة األولي بمنطقة مبارك الصناعية  99-94-00-09-00-03عنوان المالك السابق : مدينة قويسنا القطعة 

 المنوفية , مصر
ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى بمنطقة مبارك الصناعية   99 - 94 - 00 - 09 - 00 - 03عنوان المالك الجديد : القطع  



 

19 19 

 المنوفية, مصر -مركز قويسنا   -/ب والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 3/أ د القطعة 3والقطعة   0-9-4- 0م  والقطع أرقا
 اسم الوكيل الجديد : نرمين عفيف العلى 

 القاهة الجديدة -التجمع الخامس  -ش التسعين الشمالى -البرج )أ( كايرو بيزنس بالزا  489الوحدة عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8094038رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

 80/80/0800تاريخ االشهار  : 
 80/80/0800تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -ش . م.م  -اسم المالك السابق : ايجيبت فودز 

 شركة مساهمة مصرية  -روب ش.م.م اسم المالك الجديد : ايجيبت فودز ج
ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى بمطنطقة مبارك  99 - 94 - 00 - 09 - 00 - 03القطعة  -عنوان المالك السابق : مدينة قويسنا 

 المنوفية , مصر -الصناعية 
حلة األولى بمنطقة مبارك الصناعية ومنطقة خدمات )ب( بالمر  99 - 94 - 00 - 09 - 00 - 03عنوان المالك الجديد : القطع  

 المنوفية, مصر -مركز قويسنا   -/ب والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 3/أ د القطعة 3والقطعة   0-9-4- 0والقطع أرقام  
 اسم الوكيل الجديد : نرمين عفيف العلى 

 القاهة الجديدة -التجمع الخامس  -ين الشمالى ش التسع-البرج )أ( كايرو بيزنس بالزا  489الوحدة عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000009رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(

 80/08/0804تاريخ االشهار  : 
 08/00/0804تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة سويسرية محدودة -ليمتد  اسم المالك السابق : روثمانز اوف بول مول

 اسم المالك الجديد : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(
 ، سويسرا , سويسرا9488، زوج سى اتش  3عنوان المالك السابق : زاهلرفيج 

 بونكورت سويسرا, سويسرا 0009، 00عنوان المالك الجديد : روت دو فرانس 
 د : ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجدي

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000000رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة (

 80/08/0804تاريخ االشهار  : 
 08/00/0804تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة سويسرية محدودة --سم المالك السابق : روثمانز اوف بول مول ليمتد ا

 اسم المالك الجديد : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة (
 ، سويسرا , سويسرا9488، زوج سى اتش  3عنوان المالك السابق : زاهلرفيج 

 سويسرابونكورت سويسرا,  0009، 00عنوان المالك الجديد : روت دو فرانس 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8000030رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
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 اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(
 80/00/0804تاريخ االشهار  : 

 00/80/0803تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة سويسرية محدودة -اسم المالك السابق : روثمانز اوف بول مول ليمتد 
 اسم المالك الجديد : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(

 سويسرا, سويسرا - 9488سى اتش  -زوج  - 3عنوان المالك السابق : زاهلرفيج 
 بونكورت سويسرا, سويسرا 0009، 00ن المالك الجديد : روت دو فرانس عنوا

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000008رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول 

 80/00/0804تاريخ االشهار  : 
 08/80/0803تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة سويسرية محدودة -اسم المالك السابق : روثمانز اوف بول مول ليمتد 

 اسم المالك الجديد : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(
 سويسرا, سويسرا - 9488سى اتش  -زوج  - 3ق : زاهلرفيج عنوان المالك الساب

 بونكورت سويسرا, سويسرا 0009، 00عنوان المالك الجديد : روت دو فرانس 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8004800رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(

 80/80/0803تاريخ االشهار  : 
 09/84/0803تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة سويسرية محدودة -اسم المالك السابق : روثمانز اوف بول مول ليمتد 

 ل ليمتد )شركة مؤلفة محدودة المسئولية(اسم المالك الجديد : روثمانز اوف بول مو
 ، سويسرا , سويسرا9488، زوج، سى اتش 3عنوان المالك السابق : زاهلرفيج 

 بونكورت سويسرا, سويسرا 0009، 00عنوان المالك الجديد : روت دو فرانس 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 000سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8404000رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 اسم مالكها : جيم بيم براندز كو 

 80/80/0800تاريخ االشهار  : 
 04/80/0800تاريخ التسـجيل  : 

 
 ويرشركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين واليه ديال -اسم المالك السابق :  جيم بيم براندز كو 
 اسم المالك الجديد : جيم بيم براندز كو 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 98800ليك كوك رود ، ديبرفيلد اللينوي  008عنوان المالك السابق : 
ن الواليات المتحدة االمريكيه .,  98903شيكاغو ، اللينوى  0988ويست مارشندايز مارت بالزا ، سويت  000عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
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 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 0009ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 


