
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 8850100رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير  -اسم مالكها : إكسايد تكنولوجيز 

 80/80/5915تاريخ االشهار  : 
 99/59/5915تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : اكسايد تكنولوجيز

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير  -مالك الجديد : إكسايد تكنولوجيز اسم ال
 الواليات المتحدة , الواليات المتحدة االمريكية 08880الفاريتا جورجيا  988دير فيلد باركواى بيلدنج  50888عنوان المالك السابق :  

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  08880جورجيا  -ميلتون  - 988بيلدنج  -دير فيلد باركواى  50888يد : عنوان المالك الجد
 المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 599ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  58عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8805090رقم العالمـة  : 

 08   الفــــئة :
 شركة مساهمة امريكية تألفت فى ديالوير -كوال كومبانى  -اسم مالكها : ذى كوكا 

 80/59/5911تاريخ االشهار  : 
 91/80/5910تاريخ التسـجيل  : 

 
 كوال كومبانى ش متحدة -اسم المالك السابق : ذى كوكا 
 ة مساهمة امريكية تألفت فى ديالويرشرك -كوال كومبانى  -اسم المالك الجديد : ذى كوكا 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08050جورجيا  -اتالنتيك  -بالزا  -عنوان المالك السابق : و ان كوكا 
 يات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الوال - 08050جورجيا  -نورث افنيو  ن  و  اتالنتا  058عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 8809091رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 كوال كومبانى -اسم مالكها : ذى كوكا 

 80/58/5911تاريخ االشهار  : 
 99/58/5910تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش متحدة-كوال كومبانى -بق : ذى كوكا اسم المالك السا

 كوال كومبانى -اسم المالك الجديد : ذى كوكا 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08050كوال بالزا ،اتالنتا ، جورجيا،  -عنوان المالك السابق : وان كوكا 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 08050اتالنتا والية جورجيا  نورث افينيو ، ن . و . مدينة 058عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  55155كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8800098رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ركة مؤسسةش -اسم مالكها : زيروكس كوربوريشن 

 80/80/5919تاريخ االشهار  : 
 50/55/5919تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة مؤسسة -اسم المالك السابق : زيروكس كوربوريشن 
 شركة مؤسسة -اسم المالك الجديد : زيروكس كوربوريشن 

 يكية, بريطانيانيويورك كونيكتكات الواليات المتحدة االمر 0181جلوفير افينيو ص ب  01عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 5811-81015نورووك كونيكيكت  0ميريت  985عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
 القاهرة  55155كود رقم   5550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8819001رقم العالمـة  : 

 1   فــــئة :ال
  اسم مالكها : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسرا

 80/55/5900تاريخ االشهار  : 
 58/80/5901تاريخ التسـجيل  : 

 
 دة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسرااسم المالك السابق : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدو

  اسم المالك الجديد : نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين سويسرا
 بازل سويسرا, سويسرا - 0811،  01عنوان المالك السابق :  ليشتسراس 

 را, سويسراسويس -بازل 0889عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

 القاهرة  55110الجزيرة  550ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8800009رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ) اوسكو( شركة تابعه مساهمه مصريه

 80/80/5998تاريخ االشهار  : 
 59/80/5995التسـجيل  : تاريخ 

 
 ش.م.م -اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون 

 اسم المالك الجديد : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ) اوسكو( شركة تابعه مساهمه مصريه
 قسم مينا البصل االسكندرية, مصر -ش قنال المحمودية 01عنوان المالك السابق : 

 قسم مينا البصل االسكندرية, مصر -ش قنال المحمودية 01الجديد : عنوان المالك 
 رئيس مجلس االدارة والعضوالمنتدب ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : احمد عبد الوهاب عطوه حسن 

 اسكندريه  -قنال المحموديه  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8800000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ) اوسكو( شركة تابعه مساهمه مصريه

 80/89/5995تاريخ االشهار  : 
 99/89/5999تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش.م.م -اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون 

 و( شركة تابعه مساهمه مصريهاسم المالك الجديد : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ) اوسك
 قسم مينا البصل االسكندرية, مصر -ش قنال المحمودية 01عنوان المالك السابق : 
 قسم مينا البصل االسكندرية , مصر -شارع قنال المحمودية  10عنوان المالك الجديد : 

 دب ) من له حق التوقيع (رئيس مجلس االدارة والعضوالمنت -اسم الوكيل الجديد : احمد عبد الوهاب عطوه حسن 
 اسكندريه  -قنال المحموديه  01عنوان 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

 8800008رقم العالمـة  : 
 0   الفــــئة :

 اسم مالكها : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ) اوسكو( شركة تابعه مساهمه مصريه
 80/80/5998تاريخ االشهار  : 
 59/80/5995تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش.م.م -اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون احدى شركات هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية 

 اسم المالك الجديد : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ) اوسكو( شركة تابعه مساهمه مصريه
 ندرية, مصرقسم مينا البصل االسك -ش قنال المحمودية 01عنوان المالك السابق : 
 قسم مينا البصل االسكندرية, مصر -ش قنال المحمودية 01عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة والعضوالمنتدب ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : احمد عبد الوهاب عطوه حسن 
 اسكندريه  -قنال المحموديه  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8800000: رقم العالمـة  

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : دبليو ام تيتشر آند صونز ليمتد 

 80/89/5998تاريخ االشهار  : 
 59/59/5998تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة بريطانيه  -اسم المالك السابق : دبليو ام . تيتشر أند صونز ليمتد 

 اسم المالك الجديد : دبليو ام تيتشر آند صونز ليمتد 
 اس اس ، انجلترا, المملكة المتحدة 909لمالك السابق : كيلماليد ستيرلنج رود ديمارتون دننارتون شيز ص ب عنوان ا

 اى كيو ، المملكة المتحدة ., المملكة المتحدة 5   95عنوان المالك الجديد : سبرنج بورن بوند كاراليل جالكسو اسكتلندا ، جى 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 5901ص . ب ان الوكيل الجديد : عنو
 

 
 8808590رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : جيم بيم براندز كو 

 80/80/5990تاريخ االشهار  : 
 89/58/5990تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : جيم بيم براندزكو ش متحدة

 براندز كو اسم المالك الجديد : جيم بيم 
 الك كوك رود ديريفيلد اللينوي الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 158عنوان المالك السابق : 
ن الواليات المتحدة االمريكيه .,  18110شيكاغو ، اللينوى  5188ويست مارشندايز مارت بالزا ، سويت  999عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية الواليات المتحدة
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 5901ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8890991رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -بامفورد اكزافاتورز ليمتد  -سى  -اسم مالكها : جيه 
 80/81/5990تاريخ االشهار  : 

 50/89/5999ل  : تاريخ التسـجي
 

 اسم المالك السابق : جيه . سى . بابفورد اكزاقاتورز ليمتد
 شركة محدودة المسئولية -بامفورد اكزافاتورز ليمتد  -سى  -اسم المالك الجديد : جيه 
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 , بريطانيا-عنوان المالك السابق : 
 انجلترا, بريطانيا -جى بى  1  50ر اس تى عنوان المالك الجديد :   الكسيد وركس ، روسيستر اوتوكسيتير ، ستافورد شي

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 599ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  58عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8891009رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 اسم مالكها : بست ويسترن انترناشيونال ، انك 

 80/81/5990ر  : تاريخ االشها
 58/58/5990تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : بست ويستيرن انترناشيونال أنك شركة مساهمة

 اسم المالك الجديد : بست ويسترن انترناشيونال ، انك 
 دة االمريكيةبالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتح 01810زد  -عنوان المالك السابق : بست ويستر واى فوتكس أ 

الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات  9890 - 01851بارك واى ، فينكس ، اريزونا  90نورث   1985عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : أ /جورج عزيز
 الحرية مصر الجديدة 9000ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8559950رقم العالمـة  : 

 91   الفــــئة :
 (   M . R . A -رمزى محمود ابراهيم وشركاه  ) ا ر م  -اسم مالكها : الشركة الدوليه للصناعات الجلدية ومستلزماتها ومكوناتها 

 80/58/9888تاريخ االشهار  : 
 50/89/9885تاريخ التسـجيل  : 

 
 اتها ومكوناتها )رمزى محمودابراهيم وشركاة (اسم المالك السابق : الشركة الدولية للصناعات الجلدية ومستلزم

 M . R . A -رمزى محمود ابراهيم وشركاه  ) ا ر م  -اسم المالك الجديد : الشركة الدوليه للصناعات الجلدية ومستلزماتها ومكوناتها 
  ) 

 بورسعيد , مصر-عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية بالرسوة 
 بورسعيد , مصر -منطقه اصناعيه بالرسوة عنوان المالك الجديد : ال

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  90ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8551005رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 ر ليمتد اسم مالكها : اتش . بى بولم

 80/80/9885تاريخ االشهار  : 
 08/58/9885تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : اتش بى بولمر ليمتد محدودة المسؤلية

 اسم المالك الجديد : اتش . بى بولمر ليمتد 
 ة المتحدة, بريطانياالمملك -تى بى  050عنوان المالك السابق : اشبى هاوس ، ايريدج ستريت ستينيس ، ميدلسيكس تى دبليو 

 انجلترا ., المملكة المتحدة -هير فورد اتش ار او ال اى  -بلوف لين  -عنوان المالك الجديد : ذى سيدر ميلز 
 اسم الوكيل الجديد : محمد عبد العال

 القاهرة  -المعادى  080ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8599599رقم العالمـة  : 
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 01   الفــــئة :
  Rai eaam waRمالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( اسم 
   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  

 80/80/9889تاريخ االشهار  : 
 90/81/9880تاريخ التسـجيل  : 

 
. Rai eaam waR TP GE  o w Rm EP .Moعات الغذائية بيك الند ايجيبتاسم المالك السابق : شركة الخامات األولية للصنا

 شركة مساهمة مصرية .
  Rai eaam waRاسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( 

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 الشرقية ., مصر TT-T5لك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم عنوان الما

 الشرقيه , مصر - cc - c5قطعه رقم  -المنطقه الصناعيه  -عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان 
 عماد محمد قنصوه -اسم الوكيل الجديد : خالد عبد العزيز عبد السالم 

 التجمع الثالث  -القطاميه  -عمارات الجيزة  -ش النصر  01الجديد :  عنوان الوكيل
 

 
 8599590رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
  Rai eaam waRاسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( 

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCهمة مصرية. شركة مسا  
 80/89/9889تاريخ االشهار  : 
 50/80/9889تاريخ التسـجيل  : 

 
. Rai eaam waR TP GE  o w Rm EP .Moاسم المالك السابق : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت

 شركة مساهمة مصرية .
  Rai eaam waRبيك الند ايجيبت)ش م م (  اسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 الشرقية ., مصر TT-T5عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم 

 الشرقيه , مصر - cc - c5قطعه رقم  -يه المنطقه الصناع -عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان 
 عماد محمد قنصوه -اسم الوكيل الجديد : خالد عبد العزيز عبد السالم 

 التجمع الثالث  -القطاميه -ش النصر -عمارات الجيزة   01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8599591رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
  Rai eaam waRية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( اسم مالكها : شركة الخامات األول

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 80/89/9889تاريخ االشهار  : 
 50/80/9889تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة  Rai eaam waR TP GE  o w Rm EP .Moاسم المالك السابق : الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت 

 مساهمة مصرية .
  Rai eaam waRاسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( 

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 الشرقية ., مصر TT-T5ن المنطقة الصناعية قطعة رقم عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضا

 الشرقيه , مصر - cc - c5قطعه رقم  -المنطقه الصناعيه  -عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان 
 عماد محمد قنصوه -اسم الوكيل الجديد : خالد عبد العزيز عبد السالم 

 التجمع الثالث  -القطاميه -النصرش  -عمارات الجيزة   01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8599591رقم العالمـة  : 
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 01   الفــــئة :
  Rai eaam waRاسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( 

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 80/80/9889تاريخ االشهار  : 
 80/80/9880تاريخ التسـجيل  : 

 
 Rai eaam waR TP GE  o w Rm EP .Moاسم المالك السابق : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت

 شركة مساهمة مصرية .
  Rai eaam waRاسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( 

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 الشرقية ., مصر TT-T5عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم 

 مصرالشرقيه ,  - cc - c5قطعه رقم  -المنطقه الصناعيه  -عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان 
 عماد محمد قنصوه -اسم الوكيل الجديد : خالد عبد العزيز عبد السالم 

 التجمع الثالث  -القطاميه  -عمارات الجيزة  -ش النصر  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8599590رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
  Rai eaam waRيبت)ش م م ( اسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايج

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 80/80/9889تاريخ االشهار  : 
 85/80/9880تاريخ التسـجيل  : 

 
ركة . شRai eaam waR TP GE  o w Rm EP .Moاسم المالك السابق : الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت 

 مساهمة مصرية .
  Rai eaam waRاسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت)ش م م ( 

   TP GE  o w Rm B   . .M .o  IMeo iME  of OCشركة مساهمة مصرية .  
 الشرقية ., مصر TT-T5عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم 

 الشرقيه , مصر - cc - c5قطعه رقم  -المنطقه الصناعيه  -عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان 
 عماد محمد قنصوه -اسم الوكيل الجديد : خالد عبد العزيز عبد السالم 

 التجمع الثالث  -القطاميه -ش النصر -عمارات الجيزة   01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8505008رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : صالح محمود عبده سرور )منشأه فردية(

 80/59/9880تاريخ االشهار  : 
 50/89/9880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : صالح محمود عبدة مسرور / منشأة فردية

 ردية(اسم المالك الجديد : صالح محمود عبده سرور )منشأه ف
 ش جنيدى بناصية سندوب بملكة, مصر58عنوان المالك السابق : 
 حى غرب الدقهليه ., مصر -ش الجندى بسندوب بملكه أول المنصورة  58عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  90ب  -مدى الظاهر القاهرة  ص ش ح 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8509009رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
  A T B -اسم مالكها : شركة الصناعات الكيماوية الحديثة 

 80/85/9880تاريخ االشهار  : 
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 91/81/9880تاريخ التسـجيل  : 
 

 ه مساهمه مصريه/ شرك ATBاسم المالك السابق : شركه الصناعات الكيميائيه الحديثه 
  A T B -اسم المالك الجديد : شركة الصناعات الكيماوية الحديثة 

 محافظه الجيزه, مصر -عنوان المالك السابق : الجيزه 
 جيزة, مصر -أمبابة  -جزيرة محمد بجوار مصنع طوب روالن  -عنوان المالك الجديد : طريق الوراق 

 وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ 
 ش حمدى الظاهر القاهلرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8511008رقم العالمـة  : 

 99   الفــــئة :
 اسم مالكها : كادبورى يوكيه ليمتد

 80/81/9881تاريخ االشهار  : 
 50/81/9880تاريخ التسـجيل  : 

 
 يه ليمتداسم المالك السابق : كادبورى يوك

 اسم المالك الجديد : كادبورى يوكيه ليمتد
 انجلترا, بريطانيا -عنوان المالك السابق : بورنفيل برمنجهام 

 إنجلترا, بريطانيا -ال يو  9 08عنوان المالك الجديد : بورنفيل برمنجهام بى 
 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق

 القاهرة 5591ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8500090رقم العالمـة  : 

 08   الفــــئة :
 اسم مالكها : كادبورى يوكيه ليمتد

 80/80/9881تاريخ االشهار  : 
 80/89/9880تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كادبورى يوكيه ليمتد
 اسم المالك الجديد : كادبورى يوكيه ليمتد

 _ انجلترا, بريطانياعنوان المالك السابق : بورنفيل برمنجهام 
 إنجلترا, بريطانيا -ال يو  9 08عنوان المالك الجديد : بورنفيل برمنجهام بى 

 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق
 القاهرة 5591ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8509590رقم العالمـة  : 

 08   الفــــئة :
 بريطانية ذات مسئولية محدودة شركة -اسم مالكها : كادبورى يو كيه ليمتد 

 80/80/9880تاريخ االشهار  : 
 81/89/9858تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : 

 اسم المالك الجديد : كادبورى يوكيه ليمتد
 عنوان المالك السابق : 

 إنجلترا, بريطانيا -ال يو  9 08عنوان المالك الجديد : بورنفيل برمنجهام بى 
 لجديد : نزية أخنوخ صادقاسم الوكيل ا

 بالقاهرة 5591ص .ب عنوان الوكيل الجديد : 
 



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 8598081رقم العالمـة  : 

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

 80/80/9880تاريخ االشهار  : 
 50/55/9850تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -ت فودز ش.م.م اسم المالك السابق : شركة ايجيب

 شركة مساهمة مصرية  -اسم المالك الجديد : ايجيبت فودز جروب ش.م.م 
 محافظة المنوفية , مصر -قويسنا  -عنوان المالك السابق : مدينة مبارك الصناعية 

ى بمنطقة مبارك الصناعية ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األول  11 - 10 - 10 - 11 - 11 - 10عنوان المالك الجديد : القطع  
 المنوفية, مصر -مركز قويسنا   -/ب والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 0/أ د القطعة 0والقطعة   0-1-0- 9والقطع أرقام  

 اسم الوكيل الجديد : نرمين عفيف العلى 
 القاهة الجديدة -التجمع الخامس  -ى ش التسعين الشمال-البرج )أ( كايرو بيزنس بالزا  081الوحدة عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8599800رقم العالمـة  : 

 91   الفــــئة :
 شركة مساهمة أمريكية  -اسم مالكها : يونايتد ستيس بولو اسوسيشن 

 80/89/9889تاريخ االشهار  : 
 90/80/9889تاريخ التسـجيل  : 

 
 همة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية اللينوىشركة مسا -اسم المالك السابق : يونايتد ستيس بولواسوسيشن 
 شركة مساهمة أمريكية  -اسم المالك الجديد : يونايتد ستيس بولو اسوسيشن 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  - 08180كنتاكى  -ليكسينجيتون  181سويت  -كوربوريت درايف  005عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحده االمريكيه,  -  00085، ويست بالم بيتش ، فلوريدا  988سنتر بارك بوليفارد ، سويت  5088لمالك الجديد : عنوان ا
 الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 5901ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8980091رقم العالمـة  : 

 59   الفــــئة :
 شركة مساهمه مؤلفه طبقا لقوانين والية ديالوير .  -اسم مالكها : فيريتى جروب أوف امريكا هولدينج كومبانى انك 

 80/85/9889تاريخ االشهار  : 
 85/89/9850تاريخ التسـجيل  : 

 
الواليات المتحدة  --بقا لقوانين والية ديالوير شركة متحدة تاسست وقائمة ط -اسم المالك السابق : بيرترام هولدينج كومبانى انك 

 االمريكية
 شركة مساهمه مؤلفه طبقا لقوانين والية ديالوير .  -اسم المالك الجديد : فيريتى جروب أوف امريكا هولدينج كومبانى انك 

االمريكية , الواليات المتحدة  الواليات المتحدة 00509ستريت ميامى , فلوريدا  95ان . دبليو .  0110عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكيه . , الواليات  00051ستريت ، فورت لودرديل ، فلوريدا  51أس أى  5001عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 ر مص -القاهرة  - 5901ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8990990رقم العالمـة  : 
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 09 - 99 -1   الفــــئة :
الواليات  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية دويالير    -اسم مالكها : انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 

 المتحدة االمريكية 
 80/58/9858تاريخ االشهار  : 
 90/89/9855تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى 
 -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية دويالير    -اسم المالك الجديد : انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 

 متحدة االمريكية الواليات ال
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -عنوان المالك السابق : ثرى الكس درايف ، نورثفليد ، ايلينوى 

الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة  - 0901نيوجيرسي  -ايست هانوفر  -ديفورست افينيو  588عنوان المالك الجديد : 
 يكيةاالمر

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 599ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  58عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8991909رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 ذات مسؤليه محدودة -اسم مالكها : ساب ايه بى  

 80/85/9855تاريخ االشهار  : 
 91/81/9855تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة سويدية ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : ساب سفنسكت ستال آكتيبوالج 

 ذات مسؤليه محدودة -اسم المالك الجديد : ساب ايه بى  
 ستوكهولم ، السويد, السويد 585 95،  08عنوان المالك السابق : صندوق 
 لم ، السويد ., السويدستوكهو  585،  95،  08عنوان المالك الجديد : بوكس 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 599ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة ص ب  58عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8991900رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 ذات مسؤليه محدودة -اسم مالكها : ساب ايه بى  

 80/85/9855تاريخ االشهار  : 
 91/81/9855يخ التسـجيل  : تار
 

 شركة سويدية ذات مسئولية محدودة --اسم المالك السابق : ساب سفنسكت ستال آكتيبوالج 
 ذات مسؤليه محدودة -اسم المالك الجديد : ساب ايه بى  
 ستوكهولم ، السويد, السويد 585 95،  08عنوان المالك السابق : ص. ب 
 ستوكهولم ، السويد ., السويد  585،  95،  08عنوان المالك الجديد : بوكس 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 599ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  58عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8991900رقم العالمـة  : 

 08   الفــــئة :
 ذات مسؤليه محدودة -اسم مالكها : ساب ايه بى  

 80/85/9855:   تاريخ االشهار
 91/81/9855تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة سويدية ذات مسئولية محدودة --اسم المالك السابق : ساب سفنسكت ستال آكتيبوالج 
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 ذات مسؤليه محدودة -اسم المالك الجديد : ساب ايه بى  
 ستوكهولم ، السويد, السويد 585 95،  08عنوان المالك السابق : ص. ب 

 ستوكهولم ، السويد ., السويد  585،  95،  08لجديد : بوكس عنوان المالك ا
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 599ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة ص ب  58عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8908190رقم العالمـة  : 

 99   الفــــئة :
 روبات ش م ماسم مالكها : دليشوس بيكرى للماكوالت والمش

 80/89/9850تاريخ االشهار  : 
 51/81/9850تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة - ..C.Iاسم المالك السابق : شركة تى بى اس 

 اسم المالك الجديد : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م
 مصر مصر الجديدة, - 5الشقة رقم  -ش نهرو  99عنوان المالك السابق : 
 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة  القاهرة, مصر1عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : باسل اسامه عبد الرؤوف مشهور)رئيس مجلس االدارة(
 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة القاهرة1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8908199رقم العالمـة  : 

 08   الفــــئة :
 م مالكها : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م ماس

 80/85/9855تاريخ االشهار  : 
 99/81/9855تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركة دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م

 اسم المالك الجديد : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م
 محافظة الجيزة , مصر -اكتوبر  1مدينة  -/ ب المحور المركزى  19قطعة رقم  -مبنى الكامل عنوان المالك السابق : 
 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة  القاهرة, مصر1عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : باسل اسامه عبد الرؤوف مشهور)رئيس مجلس االدارة(
 ارض الجولف مصر الجديدة القاهرةش صبحى نصر 1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8908108رقم العالمـة  : 

 05   الفــــئة :
 اسم مالكها : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م

 80/85/9855تاريخ االشهار  : 
 99/81/9855تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركة دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م

 المالك الجديد : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م اسم
 محافظة الجيزة , مصر -اكتوبر  1مدينة  -/ ب المحور المركزى  19قطعة رقم  -عنوان المالك السابق : مبنى الكامل 

 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة  القاهرة, مصر1عنوان المالك الجديد : 
 سل اسامه عبد الرؤوف مشهور)رئيس مجلس االدارة(اسم الوكيل الجديد : با
 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة القاهرة1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8908105رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
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 اسم مالكها : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م
 80/85/9855تاريخ االشهار  : 
 99/81/9855تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركة دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م

 اسم المالك الجديد : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م
 محافظة الجيزة , مصر -اكتوبر  1مدينة  -/ ب المحور المركزى  19قطعة رقم  -عنوان المالك السابق : مبنى الكامل 

 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة  القاهرة, مصر1لجديد : عنوان المالك ا
 اسم الوكيل الجديد : باسل اسامه عبد الرؤوف مشهور)رئيس مجلس االدارة(

 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة القاهرة 1عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8908109رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م ماسم مالكها : دليشوس 

 80/85/9855تاريخ االشهار  : 
 99/81/9855تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركة دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م

 اسم المالك الجديد : دليشوس بيكرى للماكوالت والمشروبات ش م م
 محافظة الجيزة , مصر -اكتوبر  1مدينة  -/ ب المحور المركزى  19رقم  قطعة -عنوان المالك السابق : مبنى الكامل 

 ش صبحى نصر ارض الجولف مصر الجديدة  القاهرة, مصر1عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : باسل اسامه عبد الرؤوف مشهور)رئيس مجلس االدارة(

 ديدة القاهرةش صبحى نصر ارض الجولف مصر الج1عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8901009رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركه متحده كوريه قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -اسم مالكها : امورى بسفيك كوربوريشن 

 80/85/9850تاريخ االشهار  : 
 80/81/9850تاريخ التسـجيل  : 

 
 كة متحدة كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين كورياشر -اسم المالك السابق : أمورى بسفيك كوربوريشن 
 شركه متحده كوريه قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -اسم المالك الجديد : امورى بسفيك كوربوريشن 

 جمهورية كوريا, جمهورية كوريا -سيول  -كيو  -يونجسان  -رو  -هانجنج  -كا  - 9 - 505عنوان المالك السابق : 
 جو ، سيول ، كوريا الجنوبيه , جمهورية كوريا -رو ، جانج  -شيونجيشيون  588المالك الجديد :  عنوان

 مكتب منى بكير اند صن اوفيس -اسم الوكيل الجديد : عبد الوهاب مصطفى كمال 
 القاهرة - 55955الزمالك  -ش الدكتور محمود عزمى  50 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8910819رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 اسم مالكها : بيوجن ام ايه انك 

 80/81/9850تاريخ االشهار  : 
 80/89/9850تاريخ التسـجيل  : 

 
 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقال قوانين ماساتشوستس  -اسم المالك السابق : بيوجن ايديك ام ايه انك 

 جن ام ايه انك اسم المالك الجديد : بيو
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 89509كامبريدج سنتر كامبريدج ام ايه  50عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة االمريكية 9509بينى ستريت ، كامبريدج ام ايه  918عنوان المالك الجديد : 

 الوكيل الجديد : االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل البراءات اسم
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 القاهرة  5591ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 8991000رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركه متحده كوريه قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -اسم مالكها : انيسفرى كوربوريشن 

 80/59/9850تاريخ االشهار  : 
 90/89/9851تاريخ التسـجيل  : 

 
 قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا-اسم المالك السابق : انسيفرى كوربوريشن شركه متحده كوريه 

 شركه متحده كوريه قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -اسم المالك الجديد : انيسفرى كوربوريشن 
 ى هانجنج رو يونجسان جيو سيول جمهوريه كوريا , جمهورية كورياج9, 595عنوان المالك السابق : 
 جيو ، سيول ، جمهوريه كوريا , جمهورية كوريا  -رو ، جانج  -، شيونجيشيون 588عنوان المالك الجديد : 

 مكتب منى بكير اند صن اوفيس -اسم الوكيل الجديد : عبد الوهاب مصطفى كمال 
 القاهرة  - 55955 -الزمالك  -ود عزمى ش محم 50عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8050008رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : جيم بيم براندز كو 

 80/80/9851تاريخ االشهار  : 
 90/80/9851تاريخ التسـجيل  : 

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

الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة   - 18851اللينوي  -ديير فييلد   -ليك كوك رود   158عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

ن الواليات المتحدة االمريكيه .,  18110 شيكاغو ، اللينوى 5188ويست مارشندايز مارت بالزا ، سويت  999عنوان المالك الجديد : 
 الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 5901ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 8000009رقم العالمـة  : 

 05   الفــــئة :
لدوليه لالستيراد والتصدير وانتاج وتجارة تقاوى ومبيدات واسمدة السالم ا -اسم مالكها : ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها 

 ومخصبات زراعيه .
 80/89/9850تاريخ االشهار  : 
 80/55/9850تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة توصية بسيطة -اسم المالك السابق : شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها 

السالم الدوليه لالستيراد والتصدير وانتاج وتجارة تقاوى ومبيدات واسمدة  -لقادر وشركاها اسم المالك الجديد : ثريا عبد الجليل عبد ا
 ومخصبات زراعيه .

البحيرة, , , ,  -مركز كوم حمادة  -عنوان المالك السابق : شارع ابن سيناء عمارة الحاج صبحى بملك / ثريا عبد الجليل عبد القادر 
 مصر

 -بملك / احمد صبحى عطيه منصور مركز ايتاى البارود   -الصيرفى طريق االسكندريه القاهرة الزراعى عنوان المالك الجديد : منشية 
 البحيرة ., مصر

 اسم الوكيل الجديد : 
 الجيزة  -المهندسين  -شارع عبد الحليم البهي امتداد شارع شهاب مع وادى النيل  1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 


