
 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

 
 2220000رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 تاريخ االشهار  : 
 50/55/5995تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 اسم المالك الجديد : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 بروجيريو )ميالنو ( ايطاليا , إيطاليا - 59عنوان المالك السابق : فيا كوموللى ، 
 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59عنوان المالك الجديد : فيا كومولى 

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
  51عمارة رقم -طريق صالح سالم -عمارات العبورعنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2203509مـة  : رقم العال
 0   الفــــئة :

 اسم مالكها : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 20/20/5901تاريخ االشهار  : 
 01/20/5901تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 اسم المالك الجديد : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 بروجيريو )ميالنو ( ايطاليا , إيطاليا - 59عنوان المالك السابق : فيا كوموللى ، 
 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59عنوان المالك الجديد : فيا كومولى 

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 50الدور  508عمارات العبور طريق صالح سالم شقة51عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2203532المـة  : رقم الع

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 20/20/5901تاريخ االشهار  : 
 01/20/5901تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 اسم المالك الجديد : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 بروجيريو )ميالنو( ايطاليا , بريطانيا - 59عنوان المالك السابق : فياكوموللى ، 
 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59عنوان المالك الجديد : فيا كومولى 

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 55855القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2203535: رقم العالمـة  

 55   الفــــئة :
 اسم مالكها : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 20/20/5901تاريخ االشهار  : 
 01/20/5901تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال
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 اسم المالك الجديد : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 وجيريو )ميالنو ( ايطاليا , بريطانيابر - 59عنوان المالك السابق : فيا كوموللى ، 
 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59عنوان المالك الجديد : فيا كومولى 

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 55855القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2201989رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة مساهمة مؤسسة طبقًا لقوانين سويسرا -اسم مالكها : جالينيكا أ.ج 

 20/52/5903تاريخ االشهار  : 
 53/25/5901تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : نوفارتيس كونسيومر هيلث انك

 اسم المالك الجديد : نوفارتس كونسيومر هيلث اس . ايه
 ك السابق :  روت دى بنيون سويسرا, سويسراعنوان المال

 سويسرا , سويسرا -برانجين  5590عنوان المالك الجديد : روت دى ليترا، 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 القاهرة  5590ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2208000رقم العالمـة  : 

 59   الفــــئة :
 اس ار الاسم مالكها : كاندى هوفر جروب 

 20/29/5901تاريخ االشهار  : 
 05/50/5901تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 اسم المالك الجديد : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 بروجيريو )ميالنو ( ايطاليا , إيطاليا - 59عنوان المالك السابق : فيا كوموللى ، 
 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59فيا كومولى  عنوان المالك الجديد :

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 55855القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2231839رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن

 20/28/5991تاريخ االشهار  : 
 20/55/5991تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركه الشرقيه " ايسترن كومباني " تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 للشركة القابضه للصناعات الكيماويه اسم المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه
 الجيزه, مصر-شارع االهرام 102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2231955رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
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 اسم مالكها : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 20/21/5992تاريخ االشهار  : 
 02/20/5992تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 اسم المالك الجديد : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 ( , بريطانيا 59يا كومولى عنوان المالك السابق :  ) بريو جهيريو )ميالنو( ف

 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59عنوان المالك الجديد : فيا كومولى 
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

 55855 القاهرة -بانوراما اكتوبر  05ص ب  -مدينة نصر  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2231910رقم العالمـة  : 

 02   الفــــئة :
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 20/28/5991تاريخ االشهار  : 
 50/55/5991تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش. م. م.

 المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه اسم
 ش األهرام الجيزة, مصر 102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 102لجديد : عنوان الوكيل ا

 

 
 2231909رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركه الشرقيه )ايسترن كمباني(ش.م.م

 مالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويهاسم ال
 شارع االهرام بالجيزة, مصر102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 102لجديد : عنوان الوكيل ا

 

 
 2210055رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 20/55/5999تاريخ االشهار  : 
 08/28/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 كمباني ش م ماسم المالك السابق : الشركه الشرقيه ايسترن 

 اسم المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه
 ش االهرام بالجيزه, مصر102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 عمن له حق التوقي -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
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 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2208015رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
  اسم مالكها : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسرا

 20/25/5980تاريخ االشهار  : 
 59/20/5980تاريخ التسـجيل  : 

 
 سم المالك السابق : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسراا

  اسم المالك الجديد : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسرا
 بازل سويسرا, سويسرا - 1209،  30سراس عنوان المالك السابق :  ليشت

 سويسرا, سويسرا -بازل 1220عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

 بالقاهرة 55098الجزيرة  551ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2202110رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 اسم مالكها :  اتش ام . كالوس ، انك .

 20/20/5992تاريخ االشهار  : 
 59/50/5992تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : هاريس موران سيد كومبانى
 اسم المالك الجديد :  اتش ام . كالوس ، انك .

 كودونى افينيو موديستو كاليفورنيا امريكا , الواليات المتحدة االمريكية 000عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة   90958دافيس ، كاليفورنيا  052كويستيا بلس  ، سويت  092جديد : عنوان المالك ال

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2200500رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 مصر -كها : اجواء للصناعات الغذائية اسم مال

 20/20/5989تاريخ االشهار  : 
 29/23/5989تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر -اسم المالك السابق : شركة اجواء للصناعات الغذائية 

 مصر -اسم المالك الجديد : اجواء للصناعات الغذائية 
 محطة كهرباء السويس, مصربجوار  3طريق عتاقة الكيلو  -عنوان المالك السابق : السويس 

 القاهرة , مصر -ش الميرغنى  برج الشمس االدارى مصر الجديدة  90عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : محمود سليمان سالم

 القاهرة . -مدينة نصر  -الحى السابع  -ش ذاكر حسين  08عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2203531رقم العالمـة  : 

 31   ئة :الفــــ
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 20/29/5992تاريخ االشهار  : 
 08/20/5995تاريخ التسـجيل  : 
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 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومباني

 للشركة القابضه للصناعات الكيماويه اسم المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه
 عنوان المالك السابق : راسام هاوس, مصر

 ش االهرام جيزه, مصر 102عنوان المالك الجديد :  
 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 

 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2203530رقم العالمـة  : 

 31   ئة :الفــــ
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 20/29/5992تاريخ االشهار  : 
 08/20/5995تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش.م.م

 تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه اسم المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى
 ش االهرام بالجيزة, مصر 102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2203539:  رقم العالمـة 
 31   الفــــئة :

 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه
 20/29/5992تاريخ االشهار  : 
 05/55/5990تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش , م

 قيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويهاسم المالك الجديد : الشركة الشر
 ش االهرام بالجيزة, مصر 102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2285310رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 

 20/50/5990تاريخ االشهار  : 
 09/55/5991تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : العربيه لمنتجات االلبان اراب ديرى باندا

  شركة مساهمة مصرية  -الك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( اسم الم
 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  -ش عبد الحميد بدوى  50عنوان المالك السابق :  

 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -يل الجديد : السيد السيد الجوهرى اسم الوك

 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه 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

 2283000رقم العالمـة  : 
 00   الفــــئة :

 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة
 20/29/5990تاريخ االشهار  : 
 28/20/5999تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : فانز انك ش مساهمة
 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة

 الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية 92932كاتيال افينيو سايبرس ، كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088ديد : عنوان المالك الج

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2283003رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 ها : فانز انك ش مساهمةاسم مالك

 20/20/5991تاريخ االشهار  : 
 50/25/5990تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : فانز انك ش مساهمة
 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة

 واليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكيه , ال 92932كاتيال افينيو سايبرس ، كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق :  
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2291998مـة  : رقم العال
 50   الفــــئة :

 شركة محدودة المسئولية -بامفورد اكزافاتورز ليمتد  -سى  -اسم مالكها : جيه 
 20/20/5998تاريخ االشهار  : 
 58/20/5999تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية -بامفورد اكزافاتورز ليمتد  -سى  -اسم المالك السابق : جيه 

 شركة محدودة المسئولية -بامفورد اكزافاتورز ليمتد  -سى  -لجديد : جيه اسم المالك ا
 انجلترا, بريطانيا -جيه بى  051عنوان المالك السابق : روسيتر ستافورد شيرا س تى 

 انجلترا, بريطانيا -جى بى  0  51عنوان المالك الجديد :   الكسيد وركس ، روسيستر اوتوكسيتير ، ستافورد شير اس تى 
 سم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزقا

 محمد فريد 509ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  52عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2520900رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 اسم مالكها :  التيكور انك 

 20/23/0220تاريخ االشهار  : 
 20/20/0223تاريخ التسـجيل  : 

 
 لسابق : امواي كوربوريشن ، شركه متحده مؤلفة طبقا لقوانين ميتشجيناسم المالك ا
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 اسم المالك الجديد :  التيكور انك 
 الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 19300ايست فلتون رودادا ميتشجين  0000عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية  19300ميتشجين   ايست فلتون رودادا 0000عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك
 القاهرة  -حدائق القبه  80ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2550990رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : موكيت ماك ش .م  .م

 20/28/0225 تاريخ االشهار  :
 21/23/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 موكيت ماك ش .م  .م dnaاسم المالك السابق : شركة مصر امريكا لصناعة السجاد والموكيت ش . م . م شركة مساهمة مصرية ماك 

 اسم المالك الجديد : موكيت ماك ش .م  .م
 افظة الشرقية , مصرمح -المنطقة الصناعية  -عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان 
 مدينة العاشر من رمضان الشرقيه ., مصر - 5ب -عنوان المالك الجديد : المنطقه الصناعيه 

 عالء الدين محمود شحاته   ) من لهم حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : كمال على محمود الراعى  
 رمضان الشرقيه .مدينة العاشر من  - 5ب -المنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2559020رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 اسم مالكها : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 20/20/0225تاريخ االشهار  : 
 00/25/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال
 اسم المالك الجديد : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 (, بريطانيا 59مالك السابق : ) بريو جهيريو ) ميالنو ( فيا كومولى عنوان ال
 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59عنوان المالك الجديد : فيا كومولى 

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 55855القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05نصر ص ب  مدينة -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2559023رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 اسم مالكها : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 20/20/0225تاريخ االشهار  : 
 00/25/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كاندى هوفر جروب اس ار ال

 هوفر جروب اس ار ال اسم المالك الجديد : كاندى
 (, بريطانيا 59عنوان المالك السابق : ) بريو جهيريو ) ميالنو ( فياكومولى 

 بروغيريو ، مونزا ايه بريانزا ، ايطاليا . , إيطاليا 02895،  59عنوان المالك الجديد : فيا كومولى 
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

 55855القاهرة  -بانوراما اكتوبر  05مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  -العبور  عماراتعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2502989رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
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 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه
 20/20/0220تاريخ االشهار  : 
 52/28/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترنكومبانى ش. ش.ت.م.م

 اسم المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه
 ش االهرام بالجيزة, مصر 102عنوان المالك السابق :  
 ش االهرام جيزه, مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -كيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر اسم الو
 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2501000رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/29/0220تاريخ االشهار  : 
 50/20/0229تاريخ التسـجيل  : 

 
 ك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : فانز ، ان

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  - 92902كاليفورنيا  -سانتا فى سبرنجز  -شوميكر أفينيو  50022عنوان المالك السابق : 

 المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  سوث كوست 5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2500999رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -والتجارة  اسم مالكها : وكالكس للصناعة

 20/55/0220تاريخ االشهار  : 
 25/21/0223تاريخ التسـجيل  : 

 
غرضها / تصدير واستيراد االقطان وفرز وتعبئة االرز والتوكيالت  -مصرى الجنسية  -اسم المالك السابق : أحمد محمد أحمد الوكيل 

 التجارية الخ
 فرد مصرى الجنسية  -لوكيل )وكالكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية(اسم المالك الجديد : أحمد محمد أحمد ا

 االسكندرية, مصر-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي 50عنوان المالك السابق : 
 االسكندرية, مصر-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي 50عنوان المالك الجديد : 

 يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ اسم الوكيل الجديد : ايمان
 الظاهر  08ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  18عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2500022رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : وكالكس للصناعة والتجارة 

 20/50/0220تاريخ االشهار  : 
 21/20/0223خ التسـجيل  : تاري
 

الغرض منها / تصدير واستيراد االقطان وفرز  -صاحب منشأه فرديه  -مصرى الجنسية lاسم المالك السابق : أحمد محمد أحمد الوكيل 
 وتعبئة االرز والتوكيالت التجارية الخ
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 فرد مصرى الجنسية  -يالت التجارية(اسم المالك الجديد : أحمد محمد أحمد الوكيل )وكالكس لالستيراد والتصدير والتوك
 االسكندرية, مصر -قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي50عنوان المالك السابق : 
 االسكندرية, مصر-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي 50عنوان المالك الجديد : 

 ة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومن
 الظاهر  08ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  18عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2500025رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : وكالكس للصناعة والتجارة 

 20/28/0220تاريخ االشهار  : 
 01/50/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
غرضها / تصدير واستيراد االقطان وفرز وتعبئة  -صاحب منشأ ة فردية  -سابق : أحمد محمد أحمد الوكيل مصرى الجنسية اسم المالك ال

 االرز والتوكيالت التجارية الخ
 فرد مصرى الجنسية  -اسم المالك الجديد : أحمد محمد أحمد الوكيل )وكالكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية(

 االسكندرية, مصر-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي50لك السابق : عنوان الما
 االسكندرية, مصر-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي 50عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  08ب  -مدى الظاهر القاهرة  ص ش ح 18عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2532080رقم العالمـة  : 

 38   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة تيلى ميديا مصر لالتصاالت ش م م 

 20/28/0220تاريخ االشهار  : 
 25/29/0229تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش م م -الت اسم المالك السابق : شركة تيلى ميديا مصر لالتصا

 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : شركة تيلى ميديا مصر لالتصاالت ش م م 
 جيزة, مصر -الدقى  -أ ش حسين واصف ميدان المساحة  52عنوان المالك السابق : 

المعادى  -دجله  -الخامس  الشطر -شارع الزهراء  0/0عمارة  0الدور الثانى فوق االرضى نموذج  05عنوان المالك الجديد : شقه رقم 
 الجديدة ., مصر

 رئيس مجلس االدارة )من له حق التوقيع( -اسم الوكيل الجديد : طارق امين ملش 
المعادى  -دجله  -الشطر الخامس  -ش الزهراء  0/0عمارة  0الدور الثانى فوق االرضى نموذج  05الشقه رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 الجديدة .
 

 
 2533809مـة  : رقم العال
 10   الفــــئة :

 شركه ذات مسؤليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -اسم مالكها : سميث كالين بيتشام ليمتد
 20/21/0229تاريخ االشهار  : 
 32/20/0228تاريخ التسـجيل  : 

 
 سئوليةمؤلفة طبقا لقوانين بريطانيا العظمىاسم المالك السابق : سميث كالين بيشام بى ال سى _ شركة بريطانية محدودةالم

 شركه ذات مسؤليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -اسم المالك الجديد : سميث كالين بيتشام ليمتد
 اى بى انجلترا, بريطانيا 9 8عنوان المالك السابق : نيوهوريزونز كورت برينتفورد ميدلسكس تى دبليو 

 جي اس انجلترا, المملكة المتحدة 9جريت ويست رود برنتفورد ميددليسكس تي دبليو  982:  عنوان المالك الجديد
 اسم الوكيل الجديد : ا/سمر اللباد

 القاهره - 50155امبابه  99عنوان الوكيل الجديد : 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 2530552رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 سؤليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشركه ذات م -اسم مالكها : سميث كالين بيتشام ليمتد

 20/20/0220تاريخ االشهار  : 
 59/20/0229تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : سميث كالين بيشام بي . ال . سي شركة بريطانية عامة محدودة المسئولية

 ده تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشركه ذات مسؤليه محدو -اسم المالك الجديد : سميث كالين بيتشام ليمتد
 اي بي _ انجلترا, بريطانيا 9 8عنوان المالك السابق : نيو هوريزونز كورت _ برينتفورد _ ميدلسكس تي دبليو 

 جي اس انجلترا, الجزر العذراء البريطانية 9جريت ويست رود برنتفورد ميددليسكس تي دبليو  982عنوان المالك الجديد : 
 يل الجديد : ا/سمر اللباداسم الوك

 القاهره 50155امبابه  599ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2530189رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
  اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان )ارب ديرى باندا ( شركة مساهمة مصرية

 20/23/0229تاريخ االشهار  : 
 29/20/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : 
 اسم المالك الجديد : 

 عنوان المالك السابق : 
 عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 
 قاهرة ال -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2530195رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 

 20/25/0229تاريخ االشهار  : 
 00/25/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديرى

  شركة مساهمة مصرية  -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 
 امام نادى الشمس مصر الجديدة القاهرة, مصر-ش عبد الحميد بدوى 50عنوان المالك السابق : 

 ين دار السالم  القاهرة, مصرالبسات 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 

 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2510031رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا (  اسم مالكها :

 20/23/0229تاريخ االشهار  : 
 52/20/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : العربيه لمنتجات االلبان اراب ديرى باندا
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  شركة مساهمة مصرية  -دا ( اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى بان
 القاهرة , مصر -ش عبد الحميد بدوى مصر الجديدة  50عنوان المالك السابق :  

 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 حق التوقيع (رئيس مجلس االدارة ) من له  -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 

 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2510030رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 

 20/20/0229تاريخ االشهار  : 
 55/29/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : العربيه لمنتجات االلبان اراب ديرى باندا

  شركة مساهمة مصرية  -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 
 مصرالقاهرة ,  -مصر الجديد  -ش عبد الحميد بدوى  50عنوان المالك السابق :  

 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 

 قاهرة ال -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2511808رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 

 20/23/0229تاريخ االشهار  : 
 52/20/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : العربيه لمنتجات االلبان اراب ديرى باندا

  شركة مساهمة مصرية  -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 
 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  -ش عبد الحميد بدوى  50عنوان المالك السابق :  

 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -سم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى ا

 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2508522رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -ان )اراب ديرى باندا ( اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلب

 20/52/0229تاريخ االشهار  : 
 00/52/0220تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة العربيه لمنتجات االلبان اراب ديرى شركة مساهمة مصرية

  كة مساهمة مصريةشر  -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 
 , مصر-القاهرة  -شارع عبد الحميد بدوى امام نادى الشمس مصر الجديدة  50عنوان المالك السابق : 

 دار السالم , مصر -البساتين  -  5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 من له حق التوقيع (رئيس مجلس االدارة )  -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 

 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2508520رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
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  شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 
 20/29/0220تاريخ االشهار  : 
 20/29/0229تاريخ التسـجيل  : 

 
الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب  dnaشركة مساهمة مصرية  -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان أراب ديري 

  شركة مساهمة مصرية  -ديرى باندا ( 
  شركة مساهمة مصرية  -يرى باندا ( اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب د

 القاهرة, مصر -مصر الجديده  -امام نادي الشمس  -شارع عبد الحميد بدوي 50عنوان المالك السابق : 
 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 

 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 
 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2595290رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -بامفورد اكزافاتورز ليمتد  -سى  -اسم مالكها : جيه 

 20/25/0228شهار  : تاريخ اال
 09/52/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية --اسم المالك السابق : جى سى بامفورد اكزافا تورز ليمتد 

 شركة محدودة المسئولية -بامفورد اكزافاتورز ليمتد  -سى  -اسم المالك الجديد : جيه 
 جيه بى انجلترا, بريطانيا 0 51ر اس بى عنوان المالك السابق : روسيستر اوتوكستر ستا فورد شي

 انجلترا, بريطانيا -جى بى  0  51عنوان المالك الجديد :   الكسيد وركس ، روسيستر اوتوكسيتير ، ستافورد شير اس تى 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 فريدمحمد  509ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  52عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2593190رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : نوفاتيس ا ج شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا

 20/29/0228تاريخ االشهار  : 
 09/23/0229تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : نوفارتيس ا ج ، شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا

 فاتيس ا ج شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرااسم المالك الجديد : نو
 بازل سويسرا , الواليات المتحدة االمريكية 1220عنوان المالك السابق : 

 باسل سويسرا, سويسرا 1220عنوان المالك الجديد : سى اتش 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 توبر جمهورية مصر العربيةاك 9   50000القرية الذكية  502ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2051013رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة مساهمة كورية --اسم مالكها : سى جيه شيلجدانج كوربوريشن 

 20/28/0229تاريخ االشهار  : 
 03/28/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : سى جيه شيلجدانج كوربوريشن شركة مساهمة كورية

 شركة مساهمة كورية --المالك الجديد : سى جيه شيلجدانج كوربوريشن  اسم
 كوريا , كوبا -جو سول  -جانج  -ج ا  - 0نامدايمونرو  022عنوان المالك السابق : 

 جمهورية كوريا , جمهورية كوريا -جو سول -رو ، جانج  -دونج 332عنوان المالك الجديد :  سى جيه شيلجدانج سنتر 
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 الجديد : عمرو مفيد كمال الديباسم الوكيل 
 القاهرة .جمهورية مصر العربية  5009ص.ب.عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2051011رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 شركة مساهمة كورية --اسم مالكها : سى جيه شيلجدانج كوربوريشن 

 20/55/0255تاريخ االشهار  : 
 03/28/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كورية --سم المالك السابق : سى جيه شيلجدانج كوربوريشن ا

 شركة مساهمة كورية --اسم المالك الجديد : سى جيه شيلجدانج كوربوريشن 
 جمهورية كوريا , كوبا -جو سول -جانج  -ج ا  - 0نامدايمونرو  022عنوان المالك السابق : 

 جمهورية كوريا , جمهورية كوريا -جو سول -رو ، جانج  -دونج 332سنتر عنوان المالك الجديد :  سى جيه شيلجدانج 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد كمال الديب

 القاهرة .جمهورية مصر العربية  5009ص.ب.عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2050283رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 انك اسم مالكها : انترناشيونال ديسيجين سيستيمز ، 

 20/25/0252تاريخ االشهار  : 
 58/25/0255تاريخ التسـجيل  : 

 
الواليات المتحده  -شركه متحده تأسست وقائمة لقوانين واليه ديالوير  -اسم المالك السابق : انترناشيونال ديزيشيون سيستمز انك 

 االمريكيه
 اسم المالك الجديد : انترناشيونال ديسيجين سيستيمز ، انك 

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  00120ساوث ايغث ستربيت ميننيا ام ان  82ايدز سنتر  5022لمالك السابق : عنوان ا
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكيه .,  00120، مينابوليس ، مينيسوتا  022ساوث سيكسث ستريت ، سويت  002عنوان المالك الجديد : 
 االمريكيةالواليات المتحدة 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 509ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  52عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2002030رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 ش .م .م  S A S EIGEI I G Iاسم مالكها : اى جى اى العقاريه 

 
 20/52/0229تاريخ االشهار  : 
 09/25/0252تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية -اسم المالك السابق : الشركه الدوليه للمشروعات السياحيه )انتورز ( 

 ش .م .م  S A S EIGEI I G Iاسم المالك الجديد : اى جى اى العقاريه 
 

 الجيزة, مصر -قى الد -شارع الزهراء  0عنوان المالك السابق : 
 الجيزه ., مصر -ش الزهراء الدقى  0عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد عبد المحسن شتا 
 جيزة  -ش الزهراء الدقى  0عنوان 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

 2002038رقم العالمـة  : 
 30   الفــــئة :

 ش .م .م  S A S EIGEI I G Iمالكها : اى جى اى العقاريه  اسم
 

 20/52/0229تاريخ االشهار  : 
 09/25/0252تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : الشركه الدوليه للمشروعات السياحيه )انتورز ( 

 .م .م ش  S A S EIGEI I G Iاسم المالك الجديد : اى جى اى العقاريه 
 

 الجيزه, مصر -الدقى  -شارع الزهراء  0عنوان المالك السابق : 
 الجيزه ., مصر -ش الزهراء الدقى  0عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد عبد المحسن شتا 
 جيزة  -ش الزهراء الدقى  0عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2002015رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 ش .م .م  S A S EIGEI I G Iاسم مالكها : اى جى اى العقاريه 

 
 20/52/0229تاريخ االشهار  : 
 09/25/0252تاريخ التسـجيل  : 

 
 انين جمهورية مصر العربيةشركة مساهمة مؤلفة طبقا لقو -اسم المالك السابق : الشركه الدوليه للمشروعات السياحيه )انتورز ( 

 ش .م .م  S A S EIGEI I G Iاسم المالك الجديد : اى جى اى العقاريه 
 

 الجيزة, مصر -الدقى  -شارع الزهراء  0عنوان المالك السابق : 
 الجيزه ., مصر -ش الزهراء الدقى  0عنوان المالك الجديد : 

 س مجلس االدارة ) من له حق التوقيع (رئي -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد عبد المحسن شتا 
 جيزة  -ش الزهراء الدقى  0عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2000009رقم العالمـة  : 

 15   الفــــئة :
 مؤسسة فنلدية فردية -اسم مالكها : آلتو يونيفيرسيتى فاوندويشن 

 20/29/0252تاريخ االشهار  : 
 55/52/0252تاريخ التسـجيل  : 

 
 مؤسسة فنلدية فردية -الك السابق : آلتو يونيفيرسيتى فاوندويشن اسم الم

 مؤسسة فنلدية فردية -اسم المالك الجديد : آلتو يونيفيرسيتى فاوندويشن 
 إيسبو ، فنلندا, فنلند 0822عنوان المالك السابق : ص. ب رقم 

 فنلندا(, فنلندالتو  22209، 55222عنوان المالك الجديد : التو يونيفيرستى ايسبو)بيه ال 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 509ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  52عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2009000رقم العالمـة  : 

 58   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/23/0252تاريخ االشهار  : 
 59/28/0252تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : فانز ، انك 

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 92932كاتيال أفينيو ، سايبرس كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق : 

الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088مالك الجديد : عنوان ال
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2009095رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/55/0252تاريخ االشهار  : 
 00/29/0255تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : فانز ، انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 92932يفورنيا كاتيال أفينيو ، سايبرس كال 9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2008089رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 20/20/0252تاريخ االشهار  : 
 52/20/0255تاريخ التسـجيل  : 

 
 تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية -يسترن كومبانى ش.م.م اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ا

 اسم المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه
 ش االهرام الجيزة, مصر 102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -يل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر اسم الوك
 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2009003رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
  اسم مالكها : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسرا

 20/28/0252هار  : تاريخ االش
 50/50/0252تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية

  اسم المالك الجديد : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسرا
 بازل سوسرا , سويسرا - 120930،  30ان المالك السابق : ليثتسراس عنو

 سويسرا, سويسرا -بازل 1220عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 9   50000القرية الذكية  502ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
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 2030159رقم العالمـة  : 

 31   لفــــئة :ا
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 20/28/0252تاريخ االشهار  : 
 59/50/0252تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية

 المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه اسم
 الجيزة , مصر -شارع االهرام  102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 102وكيل الجديد : عنوان ال

 

 
 2030009رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 اسم مالكها : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه

 20/28/0252تاريخ االشهار  : 
 59/50/0252تاريخ التسـجيل  : 

 
 يسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويةاسم المالك السابق : الشركة الشرقية ا

 اسم المالك الجديد : الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى تابعه للشركة القابضه للصناعات الكيماويه
 ش االهرام بالجيزة , مصر 102عنوان المالك السابق : 
 ش االهرام جيزة , مصر 102عنوان المالك الجديد :  

 من له حق التوقيع -يل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر اسم الوك
 ش االهرام جيزة 102عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2038903رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 شركة فرنسيه  -اسم مالكها : براتراند رستوراسيون

 20/55/0255تاريخ االشهار  : 
 03/29/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة فرنسية --سابق : برتراند رستوراسيون اسم المالك ال

 شركة فرنسيه  -اسم المالك الجديد : براتراند رستوراسيون
 فرنسا, فرنسا -باريس  00228عنوان المالك السابق : رى دى شيفالييه دى سان جورج ، 

 فرنسا, فرنسا -باريس  00250 -رى دى توكفيل  09عنوان المالك الجديد : 
 د : ماجدة هاروناسم الوكيل الجدي

 القاهره 5012ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2038901رقم العالمـة  : 

 13   الفــــئة :
 شركة فرنسيه  -اسم مالكها : براتراند رستوراسيون

 20/25/0250تاريخ االشهار  : 
 55/29/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 همة فرنسيةشركة مسا -اسم المالك السابق : براتراند رستوراسيون 
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 شركة فرنسيه  -اسم المالك الجديد : براتراند رستوراسيون
 فرنسا, فرنسا -باريس  00228عنوان المالك السابق : رى دى شيفالييه دى سان جورج ، 

 فرنسا, فرنسا -باريس  00250 -رى دى توكفيل  09عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارون

 القاهرة  - 5012ص ب لجديد : عنوان الوكيل ا
 

 
 2005100رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/20/0253تاريخ االشهار  : 
 59/20/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : فانز ، انك 

 يد : فانز انك ش مساهمةاسم المالك الجد
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 92932كاتيال أفينيو ، سايبرس كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق : 
متحدة الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات ال90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2005103رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/20/0253تاريخ االشهار  : 
 59/20/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -لسابق : فانز ، انك اسم المالك ا

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 92932كاتيال أفينيو ، سايبرس كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909وث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا س 5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2000985رقم العالمـة  : 

 51   الفــــئة :
 ك ش مساهمةاسم مالكها : فانز ان
 20/23/0250تاريخ االشهار  : 
 58/20/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : فانز ، انك 

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 واليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةال - 92932كاتيال أفينيو ، سايبرس كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 2000980رقم العالمـة  : 

 58   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/23/0250تاريخ االشهار  : 
 58/20/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : فانز ، انك 
 ش مساهمة اسم المالك الجديد : فانز انك

 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 92932كاتيال أفينيو ، سايبرس كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 يةاالمريك
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2000981رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/23/0250تاريخ االشهار  : 
 58/20/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -، انك اسم المالك السابق : فانز 

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 92932كاتيال أفينيو ، سايبرس كاليفورنيا  9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909كوستا ميسا، كاليفورنيا سوث كوست دريف  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2008005رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -ات االلبان )اراب ديرى باندا ( اسم مالكها : الشركة العربية لمنتج

 20/28/0253تاريخ االشهار  : 
 32/25/0251تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -اراب ديرى باندا  -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان 

  شركة مساهمة مصرية  -ديرى باندا ( اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب 
 مصر الجديدة , مصر -امام نادى الشمس  -ش عبد الحميد بدوى  50عنوان المالك السابق : 

 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 االدارة ) من له حق التوقيع ( رئيس مجلس -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 

 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2008000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 

 20/28/0253االشهار  : تاريخ 
 32/25/0251تاريخ التسـجيل  : 
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 شركةمساهمة مصرية -باندا  -أراب ديرى  -اسم المالك السابق : العربية لمنتجات االلبان 

  شركة مساهمة مصرية  -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 
 مصر الجديدة , مصر --د الحميد بدوى ش عب 50عنوان المالك السابق : 

 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 5ص  09عنوان المالك الجديد : منطقة القطامية القطعة رقم 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : السيد السيد الجوهرى 

 القاهرة  -البساتين  دار السالم  - 5ص  09منطقة القطاميه القطعه رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2331003رقم العالمـة  : 

 59   الفــــئة :
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا والية ديالوير -اسم مالكها : بريدج ستون ليسينسينج سيرفيسز , انك 

 20/29/0250تاريخ االشهار  : 
 00/21/0258تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -بريدج ستون ليسينسينج سيرفيسز ، انك اسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا والية ديالوير -اسم المالك الجديد : بريدج ستون ليسينسينج سيرفيسز , انك 
 يات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية، الوال 30051ماريوت درايف ناشفيل ، تنيسي 030عنوان المالك السابق : 
 الواليات   30025ناشفيل ، تينيسي  522ساوث ، سويت  1افينيو  022عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكيه . 
 , الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 5009ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2330300رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : هاربين هارفاك بيوتكنولوجى كو .، ال.تى.دى .

 20/29/0250تاريخ االشهار  : 
 50/55/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 نيةشركة صي -اسم المالك السابق : هاربين ويكي بيوتيكنولوجى ديفيلوبمنت كومبانى   

 اسم المالك الجديد : هاربين هارفاك بيوتكنولوجى كو .، ال.تى.دى .
هاربين ايكونوميك اند تيكنولوجيكال  -ديستريكت هابينج روود  -كوسينتراشون   -هابينج روود  982عنوان المالك السابق : نمبر 

 الصين, , , , الصين-هبيلونججيانج   -ديفيلوبمنت زوون  
هابينج رود ، كوسينتراشون ديستريكت ، هابين رود ، هاربين ايكونوميك آند تيكنولوجيكال  982: نمبر  عنوان المالك الجديد

 الصين ., الصين -ديفيلوبمنت زون ، هبيلوججيانج 
 اسم الوكيل الجديد : محمد السيد امام

 االسكندرية -السراى  10ص.ب.عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2330309رقم العالمـة  : 

 0   فــــئة :ال
 اسم مالكها : هاربين هارفاك بيوتكنولوجى كو .، ال.تى.دى .

 20/29/0250تاريخ االشهار  : 
 50/55/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة صينية  -اسم المالك السابق : هاربين ويكي بيوتيكنولوجى ديفيلوبمنت كومبانى 

 ، ال.تى.دى .اسم المالك الجديد : هاربين هارفاك بيوتكنولوجى كو .
هاربين ايكونوميك اند تيكنولوجيكال  -هابينج روود  كوسينتراشون ديستريكت هابينج روود  982عنوان المالك السابق : نمبر 

 الصين, , , , الصين -هبيلونججيانج   -ديفيلوبمنت زوون 



 

20 20 

، هاربين ايكونوميك آند تيكنولوجيكال هابينج رود ، كوسينتراشون ديستريكت ، هابين رود  982عنوان المالك الجديد : نمبر 
 الصين ., الصين -ديفيلوبمنت زون ، هبيلوججيانج 

 اسم الوكيل الجديد : محمد السيد امام
 االسكندرية -السراى  10ص.ب.عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 2330300رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 ال.تى.دى . اسم مالكها : هاربين هارفاك بيوتكنولوجى كو .،

 20/29/0250تاريخ االشهار  : 
 50/55/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 صينية -اسم المالك السابق : هاربين ويكي بيوتيكنولوجى ديفيلوبمنت كومبانى  

 اسم المالك الجديد : هاربين هارفاك بيوتكنولوجى كو .، ال.تى.دى .
هاربين ايكونوميك اند تيكنولوجيكال  -راشون ديستريكت هابينج روود هابينج روود  كوسينت 982عنوان المالك السابق : نمبر 

 الصين, , , , الصين-ديفيلوبمنت زوون هبيلونججيانج  
هابينج رود ، كوسينتراشون ديستريكت ، هابين رود ، هاربين ايكونوميك آند تيكنولوجيكال  982عنوان المالك الجديد : نمبر 

 الصين ., الصين -ديفيلوبمنت زون ، هبيلوججيانج 
 اسم الوكيل الجديد : محمد السيد امام

 االسكندرية -السراى  10ص.ب.عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2339289رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/52/0250تاريخ االشهار  : 
 50/50/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة أمريكية -انز ، انك اسم المالك السابق : ف

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 كاتيال أفنيو ، سابريس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909ا سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورني 5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2339291رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/52/0250تاريخ االشهار  : 
 50/50/0250تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة أمريكية -اسم المالك السابق : فانز ، انك 

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 كاتيال أفنيو ، سايريس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 9002عنوان المالك السابق : 

الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088لمالك الجديد : عنوان ا
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب 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

 
 2339299رقم العالمـة  : 

 58   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/55/0250تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة أمريكية -اسم المالك السابق : فانز ، انك 

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 يكية, , , , الواليات المتحدة االمريكيةكاتيال أفنيو ، سايريس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمر 9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 2339290رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/55/0250تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة أمريكية -اسم المالك السابق : فانز ، انك 

 اسم المالك الجديد : فانز انك ش مساهمة
 ، سايريس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكيةكاتيال أفنيو  9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب وكيل الجديد : عنوان ال
 

 
 2339298رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 اسم مالكها : فانز انك ش مساهمة

 20/55/0250تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة أمريكية -اسم المالك السابق : فانز ، انك 

 ساهمةاسم المالك الجديد : فانز انك ش م
 كاتيال أفنيو ، سايريس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 9002عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة 90909سوث كوست دريف كوستا ميسا، كاليفورنيا  5088عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق

 القاهرة  55055كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 


