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 ٠٠٣٤٩٠٦رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : هونيويل انترناشيونال , انك

  ٠٧/٠٤/١٩٦٣تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/٠٨/١٩٦٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : هونيويل انترناشيونال _ انك
  اسم المالك الجديد : هونيويل انترناشيونال , انك

  موريس تاون _ نيوجيرسى _ الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةعنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٥٠موريس بالينز نيوجيرسى  -ش تابور  ١١٥عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى ودرماركار
  ١٢٣١١ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  ١٦جديد : عنوان الوكيل ال

 

 
 ٠٠٣٦٨٥٧رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : ذى تمكن كومبانى 

  ٠٧/١١/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٣/١٩٦١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ذى تمكن كومبانى

  كومبانى اسم المالك الجديد : ذى تمكن 
طريق روبير الجنوب الغربى مدينة كانتون , والية اوهيو الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ١٨٣٥عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
يو اس ايه ., الواليات المتحدة  ٤٤٧٢٠ماونت بليزنت ستريت ان دبليو نورث كانتون ، اوهايو   ٤٥٠٠عنوان المالك الجديد : 

 المريكيةا
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٣٦٨٥٨رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : ذى تمكن كومبانى 

  ٠٧/١١/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٣/١٩٦١تاريخ التسـجيل  : 

  
  ذى تمكن كومبانى  andالسابق : ذى تمكن كومبانى اسم المالك 

  اسم المالك الجديد : ذى تمكن كومبانى 
طريق روبير الجنوب الغربى مدينة كانتون , والية اوهيو الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ١٨٣٥عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
يو اس ايه ., الواليات المتحدة  ٤٤٧٢٠ستريت ان دبليو نورث كانتون ، اوهايو  ماونت بليزنت  ٤٥٠٠عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

   ٥١عمارة رقم -طريق صالح سالم -عمارات العبورعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٥٤٠٨٢رقم العالمـة  : 

  ٢٤   الفــــئة :
  شركة يابانية -ابوشيكى كايشا (وتعمل ايضا باسم توارى اند ستريز انك) اسم مالكها : توراى ك
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  ٠٧/٠٩/١٩٧٨تاريخ االشهار  : 
  ٢١/١٢/١٩٧٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : توراى كابوشيكى كايشا ( توراى اند ستريز انك )

  شركة يابانية -د ستريز انك) اسم المالك الجديد : توراى كابوشيكى كايشا (وتعمل ايضا باسم توارى ان
  كو ، طوكيو , اليابان -موروماشى شوو  - شوم نيهونباشى  - ٢،  ١ -  ٢عنوان المالك السابق : رقم 

 اليابان, اليابان ١٠٣- ٨٦٦٦كو  طوكيو   - تشوم ، شو  ٢مورماش   - ، نيوهونباش ١- ١عنوان المالك الجديد : 
 براءات وكيل - اسم الوكيل الجديد : مراد محمد نصر 

  القاهرة - م نصر  - الحى الثامن  ٧٥٢٤ص.ب.  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٢٩٦٩رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : اوتوموبيلز بيجو

  تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/٠٧/١٩٩١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : اوتومبيل بيجو

  لز بيجواسم المالك الجديد : اوتوموبي
  , فرنسا-عنوان المالك السابق : 
 مالمازيون ، فرنسا ., فرنسا -رويل  ٩٢٥٠٠كلير ديفيل ،  - رو هنرى سينت  ٧عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٤٣٧٨عالمـة  : رقم ال

  ٣٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : امبريسا كوبانا ديل تاباكو، وتتاجر ايضا باسم / كوبانا تاباكو

  ٠٧/٠٥/١٩٩١تاريخ االشهار  : 
  ٢٤/١١/١٩٩٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : امبريسا كوباناديل توباكاو_ وتتجر باسم كوبانا باكو/ شركة مساهمة

  الك الجديد : امبريسا كوبانا ديل تاباكو، وتتاجر ايضا باسم / كوبانا تاباكواسم الم
  اوريللي ستريت _ مدينة هافانا كوبا, كوبا١٠٤عنوان المالك السابق : 

 يونيفيرسيداد واى بدروسو ،مينيسيبو سيرو، بروفنسيا الهابانا كوبا, كوبا ٧٥عنوان المالك الجديد : كالى نوفا رقم 
 الجديد :  اسم الوكيل

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٩٧٥٨٧رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
الواليات  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية دويالير    -اسم مالكها : انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 

  المتحدة االمريكية 
  ٠٧/٠٩/١٩٩٩تاريخ االشهار  : 

  ٠٨/٠٥/٢٠٠٠تاريخ التسـجيل  : 
  

  اسم المالك السابق : كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة
 -ية دويالير  شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين وال  -اسم المالك الجديد : انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 

  الواليات المتحدة االمريكية 
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٦٠٠٩٣ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  ٣عنوان المالك السابق : 
, الواليات المتحدة الواليات المتحدة األمريكية  - ٧٩٣٦نيوجيرسي  -ايست هانوفر  - ديفورست افينيو  ١٠٠عنوان المالك الجديد : 
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 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : االستاذ /نزية اخنوخ  صادق وكيل البراءات

  القاهرة  ١١٩٥ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٩٧٥٨٨رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
الواليات  -وقائمة وفقا لقوانين والية دويالير   شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة  -اسم مالكها : انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 

  المتحدة االمريكية 
  ٠٧/٠٨/١٩٩٩تاريخ االشهار  : 

  ١٣/٠٩/٢٠٠٠تاريخ التسـجيل  : 
  

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

  الواليات المتحدة االمريكية 
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٦٠٠٩٣ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  ٣عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة  - ٧٩٣٦نيوجيرسي  -ايست هانوفر  - فينيو ديفورست ا ١٠٠عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٩٧٦٥٣رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  م مالكها : فالمونت اندستريز ، انك اس

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ٢٤/٠٩/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فالمونت اند ستريز / ش. م

  اسم المالك الجديد : فالمونت اندستريز ، انك 
  لمتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات ا -  ٦٨٠٦٤عنوان المالك السابق : وان فالمونت باركواى فالى نيبراسكا 
الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة   ٦٨١٥٤ -  ٥٢١٥عنوان المالك الجديد : وان فالمونت بالزا ، اوماها ، نبراسكا 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جارد ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٩٧٦٥٤رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  اسم مالكها : فالمونت اندستريز ، انك 

  ٠٧/٠٤/١٩٩٩تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٩/١٩٩٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فالمونت اندستريز انك ش مساهمة

  تريز ، انك اسم المالك الجديد : فالمونت اندس
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية-  ٦٨٠٦٤عنوان المالك السابق : وان فالمونت باركواي فالي نيبراكسا 
الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة   ٦٨١٥٤ -  ٥٢١٥عنوان المالك الجديد : وان فالمونت بالزا ، اوماها ، نبراسكا 

 كيةاالمري
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٠٩٧٦٥٥رقم العالمـة  : 

  ٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : فالمونت اندستريز ، انك 

  ٠٧/٠٣/١٩٩٩تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/٠٩/١٩٩٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فالمونت اند ستريز _ أنك شركة مساهمة أمريكية

  اسم المالك الجديد : فالمونت اندستريز ، انك 
  الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٦٨٠٦٤نيبراسكا  -عنوان المالك السابق : وان فالمونت باركواي فالي 

الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة   ٦٨١٥٤ -  ٥٢١٥لمونت بالزا ، اوماها ، نبراسكا عنوان المالك الجديد : وان فا
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  محمد فريد ١٢٩ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٠٩٣٢٥رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : ويسترن يونيون هولدينجز انك

  ٠٧/١٢/٢٠٠١تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٦/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ويسترن يونيون هولدينجز انك
  اسم المالك الجديد : ويسترن يونيون هولدينجز انك

, الواليات المتحدة   الواليات المتحدة االمريكية ٨٠١١٢و اى بلفورد افينو انجليوود ، سى ا ١٢٥٠٠عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية  الواليات المتحدة االمريكية ٨٠٢٣٧ايست بيليفيوافينو دنفر، كولورادو ٧٠٠١عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد كمال الديب

  مصر  -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٠٩٣٢٥رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : ويسترن يونيون هولدينجز انك

  ٠٧/١٢/٢٠٠١تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٦/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  لقوانين جورجيااسم المالك السابق : ويسترن يونيون هولدينجس ,انك جورجيان كوربوريشن شركة مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا 

  اسم المالك الجديد : ويسترن يونيون هولدينجز انك
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -  ٨٠١١١كولورادو  -سوت كيوباك ستريت انجلوود  ٦٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
, الواليات المتحدة   لواليات المتحدة االمريكيةا ٨٠١١٢اى بلفورد افينو انجليوود ، سى او  ١٢٥٠٠عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ا/سمر اللباد

  مصر  -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٢١٢٨رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
   Raw materialاسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 
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   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    
  ٠٧/٠٣/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 

  ٠٨/٠٧/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 
  

. شركة Raw material CO for Edible NO SAEاسم المالك السابق : الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت 
  صرية .مساهمة م

   Raw materialاسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 
   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    

  مصر الشرقية ., CC-C١عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم 
 الشرقيه , مصر - cc - c١قطعه 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  ٧٥عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٢١٣١عالمـة  : رقم ال

  ٣٥   الفــــئة :
   Raw materialاسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 

   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    
  ٠٧/٠٢/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 

  ١٣/٠٨/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
  

. شركة Raw material CO for Edible NO SAEالك السابق : الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت اسم الم
  مساهمة مصرية .

   Raw materialاسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 
   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    

  الشرقية ., مصر CC-C١عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم 
 الشرقيه , مصر - cc - c١قطعه رقم  -المنطقه الصناعيه  -عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان 

 عماد محمد قنصوه -سالم اسم الوكيل الجديد : خالد عبد العزيز عبد ال
  التجمع الثالث  - القطاميه  - عمارات الجيزة  -ش النصر  ٧٥عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٢٢١٣٢رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
   Raw materialاسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 

   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    
  ٠٧/٠٣/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 

  ٠٨/٠٧/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 
  

. شركة Raw material CO for Edible NO SAEاسم المالك السابق : الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت 
  مساهمة مصرية .

   Raw materialخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) اسم المالك الجديد : شركة ال
   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    

  الشرقية ., مصر CC-C١عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم 
 الشرقيه , مصر - cc - c١قطعه رقم  -المنطقه الصناعيه  -لعاشر من رمضان عنوان المالك الجديد : مدينة ا

 عماد محمد قنصوه -اسم الوكيل الجديد : خالد عبد العزيز عبد السالم 
  التجمع الثالث  - القطاميه  - عمارات الجيزة  -ش النصر  ٧٥عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٢٢١٣٤رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
   Raw materialاسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 
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   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    
  ٠٧/٠٢/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 

  ٠١/٠٩/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
  

. شركة Raw material CO for Edible NO SAEعات الغذائية بيك الند ايجيبت اسم المالك السابق : الخامات األولية للصنا
  مساهمة مصرية .

   Raw materialاسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 
   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    

  الشرقية ., مصر CC-C١الك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم عنوان الم
 الشرقيه , مصر - cc - c١قطعه 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  ٧٥ل الجديد : عنوان الوكي
 

 
 ٠١٢٢١٣٧رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
   Raw materialاسم مالكها : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت(ش م م ) 

   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTاهمة مصرية. شركة مس    
  ٠٧/٠٣/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 

  ١٣/٠٧/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 
  

 Raw material CO for Edible NO SAEاسم المالك السابق : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت 
  شركة مساهمة مصرية

   Raw materialبيك الند ايجيبت(ش م م ) اسم المالك الجديد : شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية 
   CO for Edible Ind S .A .E  BAKE LAND EGYPTشركة مساهمة مصرية .    

  الشرقية ., مصر CC-C١عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية قطعة رقم 
 الشرقيه , مصر - cc - c١قطعه رقم  -ه المنطقه الصناعي -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  ٧٥عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٣٠٧٤رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : سيب أس اية 

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٢الشهار  : تاريخ ا
  ١٢/١٠/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : سيب أس اية مولينكس ش م فرنسية

  اسم المالك الجديد : سيب أس اية 
  فرنسا, فرنسا -ابكولي  ٦٩١٣٠عنوان المالك السابق : شيمين دي بيتيت بوا 

 فرنسا, فرنسا ٦٩١٣٠يب ايكولى شيمين دي مولين  كارون،كامبس س١١٢عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : وجدى نبية عزيز او حنان منصور 

   ١١٥١١القاهرة  ١٧١ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٣٠٧٥رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : سيب أس اية 

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ١٢/١٠/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
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  المالك السابق : سيب أس اية مولينكس ش م فرنسيةاسم 
  اسم المالك الجديد : سيب أس اية 

  فرنسا, فرنسا -ابكولي  ٦٩١٣٠عنوان المالك السابق : شيمين دي بيتيت بوا 
 فرنسا, فرنسا ٦٩١٣٠شيمين دي مولين  كارون،كامبس سيب ايكولى ١١٢عنوان المالك الجديد : 

 بية عزيز او حنان منصور اسم الوكيل الجديد : وجدى ن
   ١١٥١١القاهرة  ١٧١ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٢٣٠٧٦رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : سيب أس اية 

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ١٢/١٠/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : سيب أس اية مولينكس ش م فرنسية

  لك الجديد : سيب أس اية اسم الما
  فرنسا, فرنسا -ابكولي  ٦٩١٣٠عنوان المالك السابق : شيمين دي بيتيت بوا 

 فرنسا, فرنسا ٦٩١٣٠شيمين دي مولين  كارون،كامبس سيب ايكولى ١١٢عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : وجدى نبية عزيز او حنان منصور 

   ١١٥١١القاهرة  ١٧١ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٤٤٣٤رقم العالمـة  : 

  ٣٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : كوربوراسيون هابانوس أس أيه شركة مساهمة كوبية

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/١١/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة كوبية -اسم المالك السابق : كوربوراسيون هابانوس ، أس . أيه 

  لك الجديد : كوربوراسيون هابانوس أس أيه شركة مساهمة كوبيةاسم الما
  جمهورية كوبا, كوبا -مدينة هافانا  - هافانا فيجا  -مير كادريس ستريت  ٢١عنوان المالك السابق : 

 باعنوان المالك الجديد : كاريتيرافييجا دى جواناباكوا يى لينيا دل فيروكاريل فينال جواناباكوا ال هابانا كوبا, كو
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٤٤٣٥رقم العالمـة  : 

  ٣٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : كوربوراسيون هابانوس أس أيه شركة مساهمة كوبية

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/١١/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة كوبية - ايه  - اس  -سم المالك السابق : كوربوراسيون هابانوس ا

  اسم المالك الجديد : كوربوراسيون هابانوس أس أيه شركة مساهمة كوبية
  كوبا, كوبا -مدينة هافانا  - هافانا فيجا  -مير كادريس ستريت  ٢١عنوان المالك السابق : 

 ى جواناباكوا يى لينيا دل فيروكاريل فينال جواناباكوا ال هابانا كوبا, كوباعنوان المالك الجديد : كاريتيرافييجا د
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٩٢٢١رقم العالمـة  : 
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  ٣٤   الفــــئة :
  اهمة كوبيةاسم مالكها : كوربوراسيون هابانوس أس أيه شركة مس

  ٠٧/١٠/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ٠٥/٠٢/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : كوربور اسيون هبانوسي _ اس اية ش.م.م كوبية

  اسم المالك الجديد : كوربوراسيون هابانوس أس أيه شركة مساهمة كوبية
  كوبا ميركاديربس ستريت مدينة هافانا كوبا, ٢١عنوان المالك السابق : 

 عنوان المالك الجديد : كاريتيرافييجا دى جواناباكوا يى لينيا دل فيروكاريل فينال جواناباكوا ال هابانا كوبا, كوبا
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٦٦١٥٢رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  الكها : هوسبيرا استراليا بى تى واى ال تى دى اسم م

  ٠٧/٠١/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٠٩/٠٩/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : مين فارما بنت ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة

  اسم المالك الجديد : هوسبيرا استراليا بى تى واى ال تى دى 
  استراليا, استراليا - ٣٠٠٤ملبورن فكتوريا  -سانت كيلدا رود  ٣٩٠/  ٢١عنوان المالك السابق : ليفل 
 ، استراليا ., استراليا ٣٠٠٠كولينز  ستريت ، ملبورن ، فيكتوريا  ،  ٥٠٠،  ٣عنوان المالك الجديد : ليفل 

 اسم الوكيل الجديد : محمود الوليلى
  االسكندريه  -السرايات  ٢٤٣ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٦٨٩٧٨قم العالمـة  : ر

  ٣٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : ويسترن يونيون هولدينجز انك

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/٠٣/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ويسترن يونيون هولدينجز انك
  اسم المالك الجديد : ويسترن يونيون هولدينجز انك

, الواليات المتحدة   الواليات المتحدة االمريكية ٨٠١١٢اى بلفورد افينو انجليوود ، سى او  ١٢٥٠٠عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية  الواليات المتحدة االمريكية ٨٠٢٣٧ايست بيليفيوافينو دنفر، كولورادو ٧٠٠١عنوان المالك الجديد : 
 لديباسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد كمال ا

  مصر  -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٩٥٥٤٥رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : حياة كيميا صناى ايه . اس . شركة مساهمه تركيه 

  ٠٧/٠٢/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٨/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تركية - سيركيتى  اسم المالك السابق : حيات كيميا ساناى انونيم

  اسم المالك الجديد : حياة كيميا صناى ايه . اس . شركة مساهمه تركيه 
  تركيا, تركيا -اسطنبول  -ينيبوسنا  - ١٦كاديسى رقم  -عنوان المالك السابق : كوبا نسيسمى ساناى 
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 اسطنبول ، تركيا , تركياالتونيزيد ، اوسكودار ،   ٢٥رقم  :  ٠عنوان المالك الجديد : ماهر ازكاد 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٢٠١١٣رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  انين سنغافورةشركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقو - اسم مالكها : رافلز انترناشيونال ليمتد

  ٠٧/١١/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/٠٩/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة - اسم المالك السابق : رافلز انترناشيونال ليمتد
  ةشركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافور -اسم المالك الجديد : رافلز انترناشيونال ليمتد

  سنغافورة , , , , سنغافورة ٧٨٨٨١جيوكو تاور ، ١-١٧واليشت ستريت # ١عنوان المالك السابق :  
 , سنغافورة٠٧٨٨٨١جيوكو تاور ، سنغافورة  ١٧- .١واليش ستريت # ١عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : سمر اللباد
  لقاهرة ا ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٢٠١١٥رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
شركة  -رافلز انترناشيونال ليمتد andشركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة  - اسم مالكها : رافلز انترناشيونال ليمتد

  محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة
  ٠٧/٠٨/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 

  ٠٤/٠٦/٢٠١٥جيل  : تاريخ التسـ
  

  شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة - اسم المالك السابق : رافلز انترناشيونال ليمتد
 - رافلز انترناشيونال ليمتد andشركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة  -اسم المالك الجديد : رافلز انترناشيونال ليمتد

  ئمة طبقا لقوانين سنغافورةشركة محدودة تاسست وقا
  سنغافورة , , , , سنغافورة ٧٨٨٨١جيوكو تاور ، ١-١٧واليشت ستريت # ١عنوان المالك السابق :  
 , سنغافورة٠٧٨٨٨١جيوكو تاور ، سنغافورة  ١٧- .١واليش ستريت # ١عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : سمر اللباد
  القاهرة  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٢٠١١٦رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة - اسم مالكها : رافلز انترناشيونال ليمتد

  ٠٧/٠٨/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٤/٠٦/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة - ونال ليمتداسم المالك السابق : رافلز انترناشي

  شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة -اسم المالك الجديد : رافلز انترناشيونال ليمتد
  سنغافورة , , , , سنغافورة ٧٨٨٨١جيوكو تاور ، ١-١٧واليشت ستريت # ١عنوان المالك السابق :  

 , سنغافورة٠٧٨٨٨١جيوكو تاور ، سنغافورة  ١٧- .١واليش ستريت # ١ديد :  عنوان المالك الج
 اسم الوكيل الجديد : سمر اللباد

  القاهرة  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٢٣٠٩٣رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
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  ال ال سى .   شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير . اسم مالكها : كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز
  ٠٧/١٢/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 

  ١١/٠٣/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
  

ر اسم المالك السابق : كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى .   شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوي
.  

ر اسم المالك الجديد : كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى .   شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوي
.  

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٠٢١٣جاردينر الن ،لويسفيلى ، كنتاكى   ١٤٤١عنوان المالك السابق : 
  ، الواليات المتحدة االمريكيه . ٧٥٠٢٤كوربرايت درايف بالنو ، تكساس  ٧١٠٠المالك الجديد : عنوان 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

  اكتوبر جمهورية مصر العربية ٦   ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٢٤٨٠٣رقم العالمـة  : 

  ٢٠   الفــــئة :
  شركة خاصة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين البرازيل - اسم مالكها : ترامونتينا إس إيه كيتيالريا    

  ٠٧/٠٦/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  لمسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين البرازيلشركة خاصة محدودة ا -اسم المالك السابق : ترامونتينا إس إيه كيتيالريا 

  شركة خاصة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين البرازيل - اسم المالك الجديد : ترامونتينا إس إيه كيتيالريا    
البرازيل,  ٩٥،١٨٥ربو جراند دو سول  -كارلوس باربوسا  -تريانجولو  ١٠٢٠دى سيتيمبرو  ٢٥عنوان المالك السابق : أيه فى 

  البرازيل
 ربو جراندى دو سول البرازيل, البرازيل -كارلوس باربوسا  -تراينجولو ١٠٢٤دى سيتيمبرو   ٢٥عنوان المالك الجديد : أف.

 اسم الوكيل الجديد : مراد محمد نصر 
  القاهرة - م نصر  - الحى الثامن  ٧٥٢٤ص.ب.  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣٠٠٨١رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/٠٤/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٢٥/١١/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  كوريا الجنوبية -شركة مساهمة كوريه  -اسم المالك السابق : هايونداى كوربوريشن 

  كوريا الجنوبية -شركة مساهمة كوريه  -ربوريشن اسم المالك الجديد : هايونداى كو
  جو سيول جمهورية كوريا, جمهورية كوريا -جل جونجن   ٢يلجوك رو ٢٥عنوان المالك السابق : 
 ساوث كوريا (كوريا الجنوبيه), جمهورية كوريا - سيؤول  - جو  -جونجنو  -كا ايه  - ١شينمونرو  ٢٢٦عنوان المالك الجديد : 

 يد : سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله وحيد احمداسم الوكيل الجد
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  ١٢٨شقه  ١٢الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤ عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣١٢٦٢رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : شاندونج جنيو تاير كو ، ليمتد 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٠يخ االشهار  : تار
  ٢٠/١٢/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة صينية محدودة -- اسم المالك السابق : شاندونغ جنيو تاير كو ليمتد 
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  اسم المالك الجديد : شاندونج جنيو تاير كو ، ليمتد 
  ينالصين, الص --شاندونغ  -داوانغ ، جوانجراو  -كنجكن رود  ٢٦٠عنوان المالك السابق : رقم 
 بينجتشون روود داوانج تاون ، شاندونغ بروفينس ، الصين , الصين ١٧عنوان المالك الجديد : رقم 

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل عبد الحميد
  القاهرة ١١٥٥٩الملك الصالح كود رقم  ٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣١٨٨٤رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة الشين بالست ش.م.م اسم مالكها : 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠١/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -شركة الشين بالست  -اسم المالك السابق : محمود احمد محمود الشين 
  اسم المالك الجديد : شركة الشين بالست ش.م.م 

  لقاهرة, مصرا -- مصر الجديدة  -نهرو  ٢٢عنوان المالك السابق : 
 القاهرة , مصر -نهرو مصر الجديدة  ٢٢عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) - اسم الوكيل الجديد : محمد محمود يونس 
  القاهرة  -نهرو  مصر الجديدة  ٢٢عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣٨٣١١رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  مصر -: اجواء للصناعات الغذائية  اسم مالكها

  ٠٧/٠٨/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠٨/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  -شركة مساهمة مصرية  -مصر  -اسم المالك السابق : شركة اجواء للصناعات الغذائية 

  مصر - اسم المالك الجديد : اجواء للصناعات الغذائية 
  القاهرة , مصر -مصر الجديدة  -شارع الميرغنى  ٩٥عتاقه ، ،  - السويس محطة الكهرباء  ٣عنوان المالك السابق : 
 القاهرة , مصر -ش الميرغنى  برج الشمس االدارى مصر الجديدة  ٩٥عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : محمود سليمان سالم
  مدينة نصر  -الحى السابع  -ش ذاكر حسين  ٢٨ عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤١٨٩٨رقم العالمـة  : 

  ٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : ليبيا اويل هولدنجز ليمتد

  ٠٧/٠٢/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٦/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة فى موريشيوس -اسم المالك السابق : ليبيا اويل هولدينجز ليمتد 

  اسم المالك الجديد : ليبيا اويل هولدنجز ليمتد
  أم جى آر جونين ستريت بورت لويس موريشيوس, موريشيوس ٢١وان المالك السابق : الطابق الثانى فيرفاكس هاوس عن

 ، ابين موريشيوس, موريشيوس ٧٢٢٠١عنوان المالك الجديد : وال ستريت ، الطابق الثانى ان جى تاور سايبرسيتى 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠ عنوان الوكيل الجديد :
 

 
 ٠٢٦٢١٣٦رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
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  شركة كورية محدودة المسئولية -اسم مالكها : ال اس كوربوريشن 
  ٠٧/٠٩/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 

  ١٢/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة كورية محدودة المسئولية - ال اس كوربوريشن  andشركة كورية محدودة المسئولية  -ن اسم المالك السابق : ال اس كوربوريش
  شركة كورية محدودة المسئولية - اسم المالك الجديد : ال اس كوربوريشن 

  كوريا الجنوبية, جمهورية كوريا -كو _ سؤول  -_ كانجنام  ١٥٩دونج  -عنوان المالك السابق : سامسونج 
 جو ،سيئول، الجمهورية الكورية, جمهورية كوريا -ديرو ،يونجسان  - هانجانج ٩٢الجديد : عنوان المالك 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٨٣٠٢١رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  سترن يونيون هولدينجز انكاسم مالكها : وي

  ٠٧/٠٣/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ١٤/٠٤/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
الواليات  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية جورجيا  -انك  -اسم المالك السابق : شركة ويسترين يونيون هولدينجز 

  المتحدة االمريكية
  لدينجز انكاسم المالك الجديد : ويسترن يونيون هو

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  ٨٠١١٢كولورادو  -.انجليوود.  ٢اية٢١ام -اى بيلفورد افيو ١٢٥٠٠عنوان المالك السابق : 
  المتحدة االمريكية

 حدة االمريكية, الواليات المت  الواليات المتحدة االمريكية ٨٠٢٣٧ايست بيليفيوافينو دنفر، كولورادو ٧٠٠١عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد كمال الديب

  مصر  -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٩٨٣٩٩رقم العالمـة  : 

  ٣١   الفــــئة :
  ش مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة الخمس نجوم لصناعة االعالف واالنتاج الحيوانى  

  ٠٧/٠٦/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ٣٠/٠٨/٢٠١٥اريخ التسـجيل  : ت

  
  شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة الخمس نجوم لصناعة االعالف واالنتاج الحيوانى 
  ش مساهمة مصرية - اسم المالك الجديد : شركة الخمس نجوم لصناعة االعالف واالنتاج الحيوانى  

  السويس, مصر - منطقة عتاقة االدبية  -شمال خليج السويس  ٧٠ - ٦٧ - ٤٩ -  ٤٦عنوان المالك السابق : القطع ارقام من 
 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  -الكوربة  -أ ش محرم شوقى  ٨عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : محمود سليمان سالم
  القاهرة -مدينة نصر  - الحى السابع - ش ذاكر حسين  ٢٨عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


