
هاز تنمية التجارة الداخليةج  

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : ميجر انستورمينت ليمتد

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 00/00/0490تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ميجر ليمتد

 اسم المالك الجديد : ميجر انستورمينت ليمتد
 اى ان بريطانيا العظمى , بريطانيا 400 عنوان المالك السابق : ارشكليف رود دوفر كنت سى تى

 اي ان المملكة المتحده, المملكة المتحدة 4 00عنوان المالك الجديد : افوكيت هاوس ارشكليف دوفير كينت سي تي  
 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 50/00/0490تاريخ التسـجيل  : 

 
 انى ش.م.ماسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومب

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 شارع االهرام بالجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 
 من له حق التوقيع -شرف سعد عبد الناصر اسم الوكيل الجديد : أ

 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 09/05/0499تاريخ التسـجيل  : 

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

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 شارع االهرام بالجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 

 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900المالك الجديد : عنوان 
 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 

 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000004رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -  اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م

 تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش. ت. م. م.
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 وية شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيما -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 ش األهرام الجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/04/0495تاريخ االشهار  : 
 50/00/0490تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -ش.ت.م.م  اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( 
 شارع األهرام الجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 االهرام جيزة ش 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0495تاريخ االشهار  : 
 00/05/0490تاريخ التسـجيل  : 

 
 إيسترن كومبانى ش.م.م اسم المالك السابق : الشركة الشرقية

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 شارع االهرام بالجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -ل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر اسم الوكي
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000005رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0490: تاريخ االشهار  
 50/00/0490تاريخ التسـجيل  : 

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

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 مصر شارع االهرام بالجيزة,900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
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 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -ى ( ش.ت.م.م  اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبان
 00/00/0490تاريخ االشهار  : 

 50/00/0490تاريخ التسـجيل  : 
 

 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م
 ة القابضة للصناعات الكيماوية شركة تابعة للشرك -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 شارع االهرام بالجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000009المـة  : رقم الع

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/09/0490تاريخ االشهار  : 
 00/00/0499تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومبانى( ش.م.م

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م   اسم
 شارع االهرام بالجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -لناصر اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد ا
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 09/05/0499يل  : تاريخ التسـج

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

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 شارع االهرام الجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 

 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900: عنوان المالك الجديد 
 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 

 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  شركة تابعة -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 50/00/0499تاريخ االشهار  : 
 50/00/0499تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 ش االهرام الجيزة, مصر 900ابق : عنوان المالك الس

 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 
 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
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 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -ركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  اسم مالكها : الش

 00/05/0495تاريخ االشهار  : 
 50/00/0495تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية

 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  شركة تابعة -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 شارع االهرام بالجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000قم العالمـة  : ر

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 09/00/0499تاريخ التسـجيل  : 

 
 ماسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 شارع االهرام بالجيزة, مصر 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -عبد الناصر اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 تاريخ االشهار  : 
 50/00/0400 تاريخ التسـجيل  :

 
 من له حق التوقيع -أشرف سعد عبد الناصر  dnaاسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش. م. م. 

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 هرام الجيزة, مصرش األ 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  اسم مالكها : الشركة الشرقية ) 

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 05/00/0499تاريخ التسـجيل  : 
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 اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م
 ة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية شرك -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 شارع االهرام بالجيزة, مصر900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000009رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/05/0499تاريخ االشهار  : 
 00/00/0490تاريخ التسـجيل  : 

 
 ى ش.م.ماسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومبان

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 الجيزة, مصر-ش االهرام900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -عبد الناصر  اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 00/00/0490التسـجيل  : تاريخ 

 
 اسم المالك السابق : تابا وسيجاريت ماتوسيان سوسيته انونيم

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 ش االهرام بالجيزة, مصر900عنوان المالك السابق : 

 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900ديد : عنوان المالك الج
 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 

 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 ابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركة ت -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0495تاريخ االشهار  : 
 55/09/0490تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش.ت.م.م -اسم المالك السابق : الشركة الشرقيةايسترن كومبانى 

 الكيماوية  شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 ش االهرام بالجيزة, مصر900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 
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 09   ــئة :الفــ
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0490تاريخ االشهار  : 
 54/00/0490تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش.ت.م.م -اسم المالك السابق : الشركة الشرقية ايسترن كومبانى 

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -شركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  اسم المالك الجديد : ال
 ش االهرام بالجيزة, مصر900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 عمن له حق التوقي -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0009900رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 توصية بسيطة -اسم مالكها : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه _ شركة الوردة للدخان 

 00/00/0494تاريخ االشهار  : 
 00/09/0400تاريخ التسـجيل  : 

 
 كة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه ) شركة توصية بسيطة(اسم المالك السابق : شر

 توصية بسيطة -اسم المالك الجديد : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه _ شركة الوردة للدخان 
 عنوان المالك السابق : البر الشرقى طريق شبين الكوم قويسنا بملك الشركة, مصر

 المنوفية, مصر -مركز قويسنا  -قويسنا بملك / الشركاء  -ن الكوم البر الشرقى طريق شبين الكوم عنوان المالك الجديد :  بندر شبي
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 الظاهر  50ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  90عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0004000 رقم العالمـة  :

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/00/0400تاريخ االشهار  : 
 59/00/0400تاريخ التسـجيل  : 

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

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  اسم المالك 
 الجيزة, مصر-ش االهرام 900عنوان المالك السابق : 
 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900عنوان المالك الجديد : 

 ه حق التوقيعمن ل -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 
 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0090000رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 اسم مالكها : مترو جولدوين ماير ليون  كورب

 00/00/0400تاريخ االشهار  : 
 55/09/0400تاريخ التسـجيل  : 

 
 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير شركة -ماير ليون كورب  -جولدوين  -اسم المالك السابق : مترو

 اسم المالك الجديد : مترو جولدوين ماير ليون  كورب
الواليات المتحدة االمريكية,  - 40000 - 0590كونستاليون بوليفارد لوس انجلوس كاليفورنيا  00500عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
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 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 45000ان بيفرلى درايف بيفرلى هيلز كاليفورنيا  590عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد   كمال الديب

 مصر-القاهره- 0500ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0090000رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 كومبانى ليمتد اسم مالكها : نيبون صودا

 تاريخ االشهار  : 
 00/00/0405تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : نيبون صودا كومبانى ليمتد
 اسم المالك الجديد : نيبون صودا كومبانى ليمتد

 اليابان, اليابان -طوكيو  -كو  -شييودا  -ماشى  -اوهنى  -شوم  9 - 5عنوان المالك السابق : 
 اليابان, اليابان -كو ، طوكيو  -اوهيثماشى شيودا  -شوم  05 - 5جديد : عنوان المالك ال

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0   05000القرية الذكية  000ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0040000رقم العالمـة  : 

 90   الفــــئة :
 نا كيتشن ، انكاسم مالكها : بوبايز لويزيا

 00/00/5004تاريخ االشهار  : 
 00/05/5004تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : بوبايز لويزيانا كيتشن انك

 اسم المالك الجديد : بوبايز لويزيانا كيتشن ، انك
تحدة االمريكية, الواليات المتحدة الواليات الم 00090اتالنتا جورجيا  0000بيريميتر سنتر تيراس جناح  900عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية  00050بلو الغون درايف ، ميامى ، فلوريدا  0000عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية
 05000الجيزة رقم بريدى  -الدقى  -المساحة  -شارع حسين واصف  00جديد : عنوان الوكيل ال

 

 
 0050000رقم العالمـة  : 

 54   الفــــئة :
 اسم مالكها : شركة برج العرب للصناعه

 00/00/5005تاريخ االشهار  : 
 50/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركة برج العرب للصناعه

 لمالك الجديد : شركة برج العرب للصناعهاسم ا
 عنوان المالك السابق : برج العرب محافظة االسكندريه, مصر

 ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره, مصر 50عنوان المالك الجديد : المنطقه الحره الخاصه 
 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 

 مدينة نصر القاهرة -الحى الثامن  -ش محمد كريم  50الوكيل الجديد : عنوان 
 

 
 0050049رقم العالمـة  : 

 95   الفــــئة :
 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماريالند  -اسم مالكها : ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 
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 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 50/09/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ماريورت ورلد وايد كوربوريشن

الواليات المتحدة  -شركة متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماريالند  -اسم المالك الجديد : ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 
 االمريكية

 يسسدا ،ميرالند ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةفيرن وود رود ، ب 00900عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 50000ماريالند  -فيرنوود رود بيثيسدا  00900عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
 القاهرة  00000الجزيرة  009ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0050400رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم مالكها : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  

 00/05/5000تاريخ االشهار  : 
 50/09/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة قابضة -تابعه للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -إيسترن كومبانى  -لشركة الشرقية اسم المالك السابق : ا

 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية ) ايسترن كومبانى ( ش.ت.م.م  
 بالجيزه, مصر -شارع االهرام  900عنوان المالك السابق : 

 بالجيزة , , , , مصر -شارع االهرام   900المالك الجديد :  عنوان
 من له حق التوقيع -اسم الوكيل الجديد : أشرف سعد عبد الناصر 

 ش االهرام جيزة 900عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0050000رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة  -اسم مالكها : ذا راند كوربوريشن 

 
 00/00/5005االشهار  : تاريخ 

 59/00/5000تاريخ التسـجيل  : 
 

 اسم المالك السابق : ذا راند كوربوريشن
 شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : ذا راند كوربوريشن 

 
 االواليات المتحدة األمريكية, بريطاني 40900-50000-كاليفورنيا  -سانت مونيكا  -مين ستريت  0000عنوان المالك السابق : 
 الوليات المتحده االمريكية 40900مين ستريت ,سانتا مونيكا , كاليفورنيا  0000عنوان المالك الجديد : 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد   كمال الديب

 مصر-القاهره- 0500ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0050004رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : أوم فارما  اس ايه شركة .مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 00/00/5005تاريخ االشهار  : 
 00/00/5005تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة .مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسرا -اسم المالك السابق : أوم فارما 

 كة .مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرااسم المالك الجديد : أوم فارما  اس ايه شر
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 سويسرا, سويسرا -جينيفا  -ميران  0500 -دو الن  -بوا  -ري دي 55عنوان المالك السابق : 
 سويسرا, سويسرا -جينيفا  - 5ميران  0500 -دو الن  -بوا  -ري دي 55عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارون
 القاهرة  - 0090ص ب يل الجديد : عنوان الوك

 

 
 0050000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : أوم فارما  اس ايه شركة .مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 00/00/5005تاريخ االشهار  : 
 00/00/5005تاريخ التسـجيل  : 

 
 .مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسراشركة مساهمة  -اسم المالك السابق : أوم فارما 

 اسم المالك الجديد : أوم فارما  اس ايه شركة .مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
 سويسرا, سويسرا -جينيفا  -ميران  0500 -دو الن  -بوا  -ري دي 55عنوان المالك السابق : 
 سويسرا, سويسرا -جينيفا  - 5ران مي 0500 -دو الن  -بوا  -ري دي 55عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارون
 القاهره 0090ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0050000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : أوم فارما  اس ايه شركة .مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 00/00/5005تاريخ االشهار  : 
 00/00/5005يخ التسـجيل  : تار
 

 اسم المالك السابق : أوم فارما شركة .مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا
 اسم المالك الجديد : أوم فارما  اس ايه شركة .مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 سويسرا, سويسرا -جينيفا  - 5ميران  0500 -دو الن  -بوا  -ري دي 55عنوان المالك السابق : 
 سويسرا, سويسرا -جينيفا  - 5ميران  0500 -دو الن  -بوا  -ري دي 55عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارون
 القاهره 0090ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0054940رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 توصية بسيطة -جى جى كوين للتجارة وعموم االستيراد والتصدير  -لمازنى وشركاهم اسم مالكها : شركة اسالم ومحمد السيد ا

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 54/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
اسم المالك السابق : جى جى كوين لتجارة االقمشة والمالبس الجاهزة وعموم االستيرادواتصدير السيد .زكى السيد المزنى وشركاة 

 ضامنشركة ت
 اسم المالك الجديد : السيد ذكى السيد المازنى )جى جى كوين لتجارة االقمشه ( 

 مصر, مصر-ش الخطاط محمد ابراهيم المنشية اسكندرية 00و4و0عنوان المالك السابق : 
 االسكندريه , مصر -قسم المنشيه  -شارع الخطاط محمد ابراهيم  4 - 00 - 0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -ل الجديد : عطيات عبد العزيز اسماعيل اسم الوكي
 االسكندريه  -سابا باشا  -ش عبد السالم عارف  50عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0054945رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
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 توصية بسيطة -تصدير جى جى كوين للتجارة وعموم االستيراد وال -اسم مالكها : شركة اسالم ومحمد السيد المازنى وشركاهم 
 00/00/5000تاريخ االشهار  : 

 54/00/5000تاريخ التسـجيل  : 
 

 -اسم المالك السابق : جى جى كوين لتجارة االقمشة والمالبس الجاهزة وعموم االستيرادوالتصدير السيد .زكى السيد المزنى وشركاة 
 شركة تضامن

 جى كوين لتجارة االقمشه (  اسم المالك الجديد : السيد ذكى السيد المازنى )جى
 مصر, مصر-ش الخطاط محمد ابراهيم المنشية اسكندرية 00و4و0عنوان المالك السابق : 
 االسكندريه , مصر -قسم المنشيه  -شارع الخطاط محمد ابراهيم  4 - 00 - 0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : عطيات عبد العزيز اسماعيل 
 االسكندريه  -سابا باشا  -ش عبد السالم عارف  50وان الوكيل الجديد : عن

 

 
 0054004رقم العالمـة  : 

 54   الفــــئة :
 اسم مالكها : شركة برج العرب للصناعه

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 00/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 كه برج العرب الصناعيه )ش م م(شر dnaاسم المالك السابق : شركة برج العرب للصناعه 
 اسم المالك الجديد : شركة برج العرب للصناعه
 ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره, مصر 50عنوان المالك السابق : المنطقه الحره الخاصه 

 ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره, مصر 50عنوان المالك الجديد :  
 وكيل براءات -: احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى  اسم الوكيل الجديد

 مدينة نصر القاهرة -الحى الثامن  -ش محمد كريم  50عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0054055رقم العالمـة  : 

 54   الفــــئة :
 اسم مالكها : شركة برج العرب للصناعه

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 00/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة برج العرب للصناعة 
 اسم المالك الجديد : شركة برج العرب للصناعه

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -ش النضال متفرع من ش الطيران  9عنوان المالك السابق : 
 , مصرش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره, , ,  50 -عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 
 مدينة نصر القاهرة -الحى الثامن  -ش محمد كريم  50عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000504رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 ابان اسم مالكها : نيهون نوهياكو كو ليمتد شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين الي

 00/05/5005تاريخ االشهار  : 
 55/09/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
نيهون  dnaالغرض منها الصناعه والتجارة  -اسم المالك السابق : نيهون نوهياكوكوليمتد )ش.م( قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابا ن 

 نوهياكو كو ليمتد شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان 
 جديد : نيهون نوهياكو كو ليمتد شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان اسم المالك ال

 كو _ طوكيو _ اليابان, اليابان -شوم _ شوو  - 0ينهو نباشى  0 - 5عنوان المالك السابق : رقم 
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 شوم ، شوو ، كو طوكيو ، اليابان, , , , اليابان 0كيبوباشي  0- 04عنوان المالك الجديد : 
 لجديد : ماجدة هاروناسم الوكيل ا

 القاهرة جمهورية مصر العربية 0090ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0005000رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/09/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 بق : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين السويداسم المالك السا

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 ستوكهلم السويد, السويد 00005عنوان المالك السابق :  اس اى 
 مصرالسويد,  -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005000رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/05/5009تاريخ االشهار  : 
 00/09/5009يخ التسـجيل  : تار
 

 اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالج ال ام اريكسون / شركه مساهمه سويديه
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 السويد, السويد -ستوكهلم  50, 050عنوان المالك السابق : اس اى 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005005رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009خ االشهار  : تاري
 04/04/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجيت ال . أم اريكسون شركة مساهمةمؤلفة طبقا لقوانين السويد

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 السويد, السويد -لم ستوكهو 50_ 050 -عنوان المالك السابق : أس أى 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005000رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة تليفون اكتيوال جيت ال . ام اريكسون شركة مساهمةاسم مالكها : 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
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 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 
 

 ام اريكسون شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين السويد-اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجت ال 
 كسون شركة مساهمةاسم المالك الجديد : شركة تليفون اكتيوال جيت ال . ام اري

 ستوكهلم السويد, السويد 501050عنوان المالك السابق : اس اى 
 استوكهولم السويد, السويد 009-00عنوان المالك الجديد : اس اي 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 054ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005000م العالمـة  : رق

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجت ال. ام أريكسون / شركة مساهمة سويدية

 شركة مساهمة -اكتيبوالجت ال ام اريكسون  اسم المالك الجديد : تليفون
 ستوكهولم _ السويد, السويد 50_  050 -عنوان المالك السابق : اس اي 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  مورية جاردن سيتى القاهرةش عائشة التي 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005000رقم العالمـة  : 

 90   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/05/5009تاريخ االشهار  : 
 00/09/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 لفة طبقا لقوانين السويداسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجت ال ام أريكسون شركة مساهمة ومؤ

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 السويد, السويد -ستوكهولم  50 - 050 -عنوان المالك السابق : اس اي 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005000رقم العالمـة  : 

 95   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 : تليفون اكبتوالجت ال ام اريكسون شركة مساهمة سويدية اسم المالك السابق

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 السويد, السويد -ستوكهلم  50_ 050-عنوان المالك السابق : اس اى 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -ديد : ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الج
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0005990رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/05/5000تاريخ االشهار  : 
 00/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين السويد -اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوال جت ال أم أريكسون 
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 السويد, السويد -ستوكهلم  50 050 -عنوان المالك السابق : اس اي 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -: أس أى عنوان المالك الجديد 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005994رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 ساهمةشركة م -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تليفون اكتبوالجت ال ام اريكسون شركه مساهمه مؤلفه طبقا لقوانين السويد

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 وكهلم السويد, السويدست 50 050عنوان المالك السابق : اس اى 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005900رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون  اسم مالكها :

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون .شركة مساهمة ومؤلفة طبقا لقوانين السويد

 مساهمةشركة  -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 ستوكهلم _ السويد, السويد 50 050عنوان المالك السابق : اس اي _

 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 
 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0005900عالمـة  : رقم ال

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/05/5009تاريخ االشهار  : 
 00/09/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركه مساهمه ومؤلفه طبقا لقوانين السويد
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 شركة مساهمة -جديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون اسم المالك ال
 ستوكهلم السويد, السويد 50 -050عنوان المالك السابق : اس ا ى 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ئشة التيمورية جاردن سيتى القاهرةش عا 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005905رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 ساهمه ومؤلفه طبقا لقوانين السويداسم المالك السابق : تليفون اكتيبوال جت ال ام اريسكون شركه م

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 ستوكهلم السويد, السويد50 -050عنوان المالك السابق : اس اى 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005900رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 بق : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركه مساهمه ومؤلفة طبقا لقوانين السويداسم المالك السا

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 ستوكهلم _السويد, السويد 50 050عنوان المالك السابق : اس اى _

 د, مصرالسوي -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 
 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0005909رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين السويد

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 
 ستوكهلم السويد, السويد 50, 050عنوان المالك السابق : اس اي _ 

 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -الك الجديد : أس أى عنوان الم
 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0005900رقم العالمـة  : 

 90   الفــــئة :
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 شركة مساهمة -ون اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكس
 00/00/5009تاريخ االشهار  : 

 00/00/5009تاريخ التسـجيل  : 
 

 اسم المالك السابق : تليفون اكتيو ال جت ال ام اريكسون شركه مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين السويد
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 ستوكهلم السويد, السويد 50_ 050اي  عنوان المالك السابق : اس
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0005900رقم العالمـة  : 

 95   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 50/09/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تليفون اكتيو ال جت ال ام اريكسون شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين السويد

 شركة مساهمة -يكسون اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام ار
 السويد, السويد-ستوكهلم  50 050-عنوان المالك السابق : اس اي 
 السويد, مصر -ستوكهولم  00_ 009 -عنوان المالك الجديد : أس أى 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000090رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 اسم مالكها : نيهون نوهياكو كو ليمتد شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان 

 00/00/5009تاريخ االشهار  : 
 04/00/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
نيهون نوهياكو كو ليمتد  dnaوانين اليابان يابانية( اسم المالك السابق : نيهون نوهياكوكوليمتد ). شركة مساهمة قائمة ومؤلفة وفقا لق

 شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان 
 اسم المالك الجديد : نيهون نوهياكو كو ليمتد شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان 

 اناليابان, الياب -كيو _ طوكيو  -شوم _ شوو  - 0نيهو نباشى  0 - 5عنوان المالك السابق : 
 شوم ، شوو ، كو طوكيو ، اليابان, , , , اليابان 0كيبوباشي  0- 04عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارون
 القاهرة  - 0090ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000004رقم العالمـة  : 

 54   الفــــئة :
 اسم مالكها : شركة برج العرب للصناعه

 00/00/5000ر  : تاريخ االشها
 00/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركه برج العرب للصناعه ش.م.م بنظام المناطق الحرة شركة مساهمة مصرية

 اسم المالك الجديد : شركة برج العرب للصناعه
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  -ش النضال متفرع من ش الطيران  9عنوان المالك السابق : 
 ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره, مصر 50 -عنوان المالك الجديد : 
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 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 
 مدينة نصر القاهرة -الحى الثامن  -ش محمد كريم  50عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000004رقم العالمـة  : 

 54   الفــــئة :
 سم مالكها : شركة برج العرب للصناعها

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 00/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركة برج العرب للصناعة شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة

 اسم المالك الجديد : شركة برج العرب للصناعه
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  -رع من شارع الطيران شارع النضال متف 9عنوان المالك السابق : 
 ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره, , , , مصر 50 -عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى 
 قاهرةمدينة نصر ال -الحى الثامن  -ش محمد كريم  50عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 توصية بسيطة -جى جى كوين للتجارة وعموم االستيراد والتصدير  -اسم مالكها : شركة اسالم ومحمد السيد المازنى وشركاهم 

 00/09/5000تاريخ االشهار  : 
 50/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
رة االقمشة والمالبس الجاهزة وعموم االستيراد والتصدير )السيد زكى السيد المزنى وشركاة ( اسم المالك السابق : جي جي كوين لتجا

 ش تضامن
 اسم المالك الجديد : السيد ذكى السيد المازنى )جى جى كوين لتجارة االقمشه ( 

 ش الخطاط محمد ابراهيم المنشية ,االسكندرية, مصر 00و4و0عنوان المالك السابق : 
 االسكندريه , مصر -قسم المنشيه  -شارع الخطاط محمد ابراهيم  4 - 00 - 0الجديد :  عنوان المالك

 اسم الوكيل الجديد : عطيات عبد العزيز اسماعيل
 االسكندريه  -سابا باشا  -ش عبد السالم عارف  50عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000000رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
رئيس مجلس االدارة / ايمن ابو  -كه المصريه للصناعات الغذائيه الحديثه ) هنى ويل ( شركة مساهمة مصرية اسم مالكها : الشر

 السعود ابو السعود فودة 
 00/00/5000تاريخ االشهار  : 

 54/00/5000تاريخ التسـجيل  : 
 

 مساهمة مصريةاسم المالك السابق : الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة )هنى ويل( شركة 
رئيس مجلس االدارة / ايمن ابو  -اسم المالك الجديد : الشركه المصريه للصناعات الغذائيه الحديثه ) هنى ويل ( شركة مساهمة مصرية 

 السعود ابو السعود فودة 
 المنطقة الصناعية, مصر - 000، 504عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان قطعة رقم 

 ( مدينةالعاشر من رمضان الشرقيه, مصر A5المنطقه الصناعيه )   5/4،5/0يد : قطعه عنوان المالك الجد
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 الظاهر  50ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  90عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000049رقم العالمـة  : 

 00   ـــئة :الفـ
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 كوفرتينا ش .م . م  -اسم مالكها : الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته  
 00/00/5000تاريخ االشهار  : 

 50/00/5000تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة مساهمة -كوفرتينا  -اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالته 
 كوفرتينا ش .م . م  -الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته   اسم المالك الجديد :

 القاهرة, مصر -عين شمس  -اكتوبر جسر السويس  0ش 0عنوان المالك السابق : 
 القليوبية ., مصر -مدينة العبور  -المنطقه الصناعية ب & ج  - 50000بلوك لرقم  -د  00ج ،  00عنوان المالك الجديد : قطعه 

 الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم 
 الظاهر  50ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  90عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000009رقم العالمـة  : 

 05   الفــــئة :
 سئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصينشركة محدودة الم -اسم مالكها :  جوانجزو رد صن كار اسيسيوريز كو ليمتد 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 09/05/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : جوانجزورد صن كار اسيسوريز كوليمتد 

 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -كو ليمتد اسم المالك الجديد :  جوانجزو رد صن كار اسيسيوريز 
 شارع يونج فا هوادو جوانجزو / جمهورية الصين الشعبية, الصين 05عنوان المالك السابق : 

، الصين , عنوان المالك الجديد : ساوز نورث تريدنج سنتر ، شينهوا تاون ، هوادو ديستركت ، قوانغتشو سيتى قوانغدونغ بروفينس 
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل عبد الحميد
 القاهرة  00004الملك الصالح كود رقم  0ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000اريخ االشهار  : ت
 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية --اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -ة الصناعية عنوان المالك السابق : المنطقة الطبي

 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 
 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية

 05000اصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى ش حسين و 00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500509رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 المخازن العمومية ش م كاسم المالك السابق : شركة

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 
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 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية
 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه  اسم مالكها : شركة
 00/00/5000تاريخ االشهار  : 

 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة مساهمة كويتية --اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 
 شركة مساهمه كويتيه عامه -ك ( عامه  اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م .

 دولة الكويت , الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك السابق :  المنطقة الطبية الصناعية 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 

 درماركار للمحاماة واالستشارات القانونيةاسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى 
 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000شهار  : تاريخ اال
 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية --اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -ية عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناع

 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 
 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية

 05000احة الدقى الجيزة رقم بريدى ش حسين واصف المس 00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 04   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية --العمومية ش م ك  اسم المالك السابق : شركة المخازن

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 

 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -طبيه الصناعيه عنوان المالك الجديد : المنطقه ال
 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية

 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 95   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -م مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه اس

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 50/04/5004تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة مساهمة كويتية --اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 

 شركة مساهمه كويتيه عامه -عموميه )ش . م . ك ( عامه اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن ال
 دولة الكويت , الكويت --بجانب جمارك وادى البر  --عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 

 : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونيةاسم الوكيل الجديد 
 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500504رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 عامه شركة مساهمه كويتيه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 59/04/5004تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية --اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت , الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -ة الطبية الصناعية عنوان المالك السابق : المنطق

 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 
 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية

 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 54/04/5004تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية -ش م ك  -ق : شركة المخازن العمومية اسم المالك الساب

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت , الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 

 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -لجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه عنوان المالك ا
 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية

 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 00   لفــــئة :ا
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية --اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه اسم المالك الجديد : شركة 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 

 الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية اسم
 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان 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

 0500505رقم العالمـة  : 
 00   الفــــئة :

 كة مساهمه كويتيه عامهشر -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 00/00/5000تاريخ االشهار  : 

 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة المخازن العموميه ) ش.م.ك ( dnaشركة مساهمة كويتية  -اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 
 ركة مساهمه كويتيه عامهش -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 

 اة واالستشارات القانونيةاسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحام
 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500500رقم العالمـة  : 

 04   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 05/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية --اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك 

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت, الكويت -ك وارد البر بجانب جمار -عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 

 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية
 05000ة رقم بريدى ش حسين واصف المساحة الدقى الجيز 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500509رقم العالمـة  : 

 95   الفــــئة :
 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم مالكها : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 

 00/00/5004تاريخ االشهار  : 
 00/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كويتية -- اسم المالك السابق : شركة المخازن العمومية ش م ك

 شركة مساهمه كويتيه عامه -اسم المالك الجديد : شركة اجيليتى للمخازن العموميه )ش . م . ك ( عامه 
 دولة الكويت , الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك السابق : المنطقة الطبية الصناعية 
 دولة الكويت, الكويت -بجانب جمارك وارد البر  -عنوان المالك الجديد : المنطقه الطبيه الصناعيه 
 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى ودرماركار

 05000ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500000رقم العالمـة  : 

 99 - 0   الفــــئة :
 ات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الصين وهى شركة ذ -اسم مالكها : شركه روتام ليمتد 

 00/00/5004تاريخ االشهار  : 
 50/00/5004تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : شركة روتام ليمتد 
 مؤلفة طبقا لقوانين الصين  وهى شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المالك الجديد : شركه روتام ليمتد 

 شينج لى ستريت ، شايوان ، هونج كونج ، الصين, الصين 00رقم  -شينج تات سنتر  -/ اف  0عنوان المالك السابق : 
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 لى تشيونج ستريت، شاى وان، هونج كونج، الصين، , الصين 59/إف ،تريد بالزا ،  50 - 0عنوان المالك الجديد : يونيت  
 د : اسم الوكيل الجدي

 محمد فريد 054ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0554445رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : فلو ماجاز اسيليك في بازارالما انونيم سيركيتي

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 04/05/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 ك السابق : زيالن ماجازاكليك فى بازار الما انونيم شيركيتى اسم المال

 اسم المالك الجديد : فلو ماجاز اسيليك في بازارالما انونيم سيركيتي
 ، باجسيالر ، اسطنبول ، تركيا, تركيا 0كات .  59عنوان المالك السابق : مركز ماهاليسي ، تاسوكاجى كاديسي رقم 

 باجسيالر اسطنبول تركيا, تركيا 0 كية 59عنوان المالك الجديد : 
 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500000رقم العالمـة  : 

 90   الفــــئة :
 اسم مالكها : بوبايز لويزيانا كيتشن ، انك

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
 00/05/5005تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : بوبايز لويزيانا كيتشن انك

 اسم المالك الجديد : بوبايز لويزيانا كيتشن ، انك
 , الواليات المتحدة االمريكية0بيريميتر سنتر تيراس جناح  900عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية  00050، ميامى ، فلوريدا بلو الغون درايف  0000عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية
 05000ش حسين واصف  ميدان المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500049 رقم العالمـة  :

 00   الفــــئة :
 شركة فرنسية مجمعه - 0000اسم مالكها : متروبول 

 00/05/5005تاريخ االشهار  : 
 09/00/5005تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة فرنسية مجمعه - 0000متروبول  dnaشركة فرنسية مجمعه  - 000اسم المالك السابق : متروبول 
 كة فرنسية مجمعهشر - 0000اسم المالك الجديد : متروبول 

 سان بون تارونتاز ، فرنسا, فرنسا 00050،  0000دى كورشوفيل  -عنوان المالك السابق : ليو 
 اي ار, فرنسا 0رو فرانسو  00عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
  ى القاهرةش عائشة التيمورية جاردن سيت 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0500000رقم العالمـة  : 

 54   الفــــئة :
 شركة تضامن -احمد مصطفى محمد مرسى وشريكيه  -CET LIOاسم مالكها : شركة االخوة للزيوت والمنظفات اويل تك 

 00/00/5000تاريخ االشهار  : 
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 00/04/5000تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة تضامن -احمد مصطفى محمد مرسي وشريكية  - CET LIOالمنظفات اويل تك اسم المالك السابق : شركة االخوة للزيوت و
 شركة تضامن -احمد مصطفى محمد مرسى وشريكيه  -CET LIOاسم المالك الجديد : شركة االخوة للزيوت والمنظفات اويل تك 

 المنوفية , مصر -منوف بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادات مركز  0عنوان المالك السابق : قطعة رقم 
جمهورية مص رالعربية ,  -المنوفية  -مركز منوف  -مدينة السادات  -بالمنطقة الصناعية الثالثة  - 0عنوان المالك الجديد : القطعة رقم 

 مصر
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 الظاهر  50ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  90عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0500009رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 مصر -اسم مالكها : الكترونكس 

 00/05/5000تاريخ االشهار  : 
 54/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
 محدودةشركة ذات مسئولية  -طارق عبد العليم السيد بدر  -اسم المالك السابق : الكترونيكس مصر 

 مصر -اسم المالك الجديد : الكترونكس 
 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  50عنوان المالك السابق : 

 050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام   A 5عنوان المالك الجديد : منطقة الصناعات الصغيرة مجمع مصر ايطاليا 
 قيه , مصرالشر -مدينة العاشر من رمضان   050،

 مدير بالشركة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : طارق عبد العليم السيد بدر 
،  050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام  -مجمع مصر ايطاليا  -منطقة الصناعات الصغيرة عنوان الوكيل الجديد : 

 مدينة العاشر من رمضان . 050
 

 
 0504004 رقم العالمـة  :

 09   الفــــئة :
 ش ذات مسئوليه محدودة -اسم مالكها : اوبين هوريزون ال تى دى 

 00/05/5000تاريخ االشهار  : 
 00/00/5000تاريخ التسـجيل  : 

 
لقوانين شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا  -اس ايه )بى تى واى( ال تى دى  -اسم المالك السابق : سافانا توباكوكومبانى 

 جنوب افريقيا
شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : ذا باسيفيك سيجاريت كمبانى )بى تى واى( ال تى دى 

 جنوب افريقيا
 جنوب افريقيا, جنوب افريقيا - 5000سنتهيل  -اجلين رود  0عنوان المالك السابق : 
 جنوب افريقيا, جنوب افريقيا - 5000سنتهيل  -ن رود اجلي 0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات . -اسم الوكيل الجديد : محمود عادل 
 القاهرة . 00004الملك الصالح  0ص .ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0505090رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 مصر -اسم مالكها : الكترونكس 

 00/05/5000تاريخ االشهار  : 
 00/09/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر -الكترونكس  dnaشركة ذات مسئولية محدودة  ---مصر  -اسم المالك السابق : الكترونيكس 
 مصر -اسم المالك الجديد : الكترونكس 
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 القاهرة , مصر --مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  50عنوان المالك السابق : 
 050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام   A 5صغيرة مجمع مصر ايطاليا عنوان المالك الجديد : منطقة الصناعات ال

 الشرقيه , مصر -مدينة العاشر من رمضان   050،
 مدير بالشركة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : طارق عبد العليم السيد بدر 

،  050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام  -ر ايطاليا مجمع مص -منطقة الصناعات الصغيرة عنوان الوكيل الجديد : 
 مدينة العاشر من رمضان . 050

 

 
 0505090رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 مصر -اسم مالكها : الكترونكس 

 00/05/5000تاريخ االشهار  : 
 00/09/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -صر م -اسم المالك السابق : الكترونيكس 
 مصر -اسم المالك الجديد : الكترونكس 

 القاهرة , مصر -مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  50عنوان المالك السابق : 
 050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام   A 5عنوان المالك الجديد : منطقة الصناعات الصغيرة مجمع مصر ايطاليا 

 الشرقيه , مصر -العاشر من رمضان  مدينة  050،
 مدير بالشركة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : طارق عبد العليم السيد بدر 

،  050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام  -مجمع مصر ايطاليا  -منطقة الصناعات الصغيرة عنوان الوكيل الجديد : 
 . مدينة العاشر من رمضان 050

 

 
 0505090رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 مصر -اسم مالكها : الكترونكس 

 00/05/5000تاريخ االشهار  : 
 00/09/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -مصر  -اسم المالك السابق : الكترونيكس 
 مصر -اسم المالك الجديد : الكترونكس 

 القاهرة , مصر --مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  50 عنوان المالك السابق :
 050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام   A 5عنوان المالك الجديد : منطقة الصناعات الصغيرة مجمع مصر ايطاليا 

 الشرقيه , مصر -مدينة العاشر من رمضان   050،
 بالشركة ) من له حق التوقيع ( مدير -اسم الوكيل الجديد : طارق عبد العليم السيد بدر 

،  050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام  -مجمع مصر ايطاليا  -منطقة الصناعات الصغيرة عنوان الوكيل الجديد : 
 مدينة العاشر من رمضان . 050

 

 
 0505094رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 مصر -اسم مالكها : الكترونكس 

 00/05/5000الشهار  : تاريخ ا
 00/09/5009تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -مصر  -اسم المالك السابق : الكترونيكس 
 مصر -اسم المالك الجديد : الكترونكس 

 القاهرة , مصر --مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  50عنوان المالك السابق : 
 050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام   A 5غيرة مجمع مصر ايطاليا عنوان المالك الجديد : منطقة الصناعات الص

 الشرقيه , مصر -مدينة العاشر من رمضان   050،
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 مدير بالشركة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : طارق عبد العليم السيد بدر 
،  050،  004،  000الدور االول العلوى بوحدات ارقام  -ايطاليا  مجمع مصر -منطقة الصناعات الصغيرة عنوان الوكيل الجديد : 

 مدينة العاشر من رمضان . 050
 

 
 0500904رقم العالمـة  : 

 09   الفــــئة :
 شركة سويسرية محدوده المسئولية -سيجارت كومبانى ) أوفرسيز ( ليمتد  -اسم مالكها : أمريكان 

 00/09/5009تاريخ االشهار  : 
 00/00/5009التسـجيل  :  تاريخ

 
 شركة سويسرية محدوده المسئولية -سيجارت كومبانى ) أوفرسيز ( ليمتد  -اسم المالك السابق : أمريكان 
 شركة سويسرية محدوده المسئولية -سيجارت كومبانى ) أوفرسيز ( ليمتد  -اسم المالك الجديد : أمريكان 

 سويسرا, , , , سويسرا - 5450ونكورت ب - 00عنوان المالك السابق : روت دى فرانس 
 سويسرا, , , , سويسرا - 5450بونكورت  - 00عنوان المالك الجديد : روت دى فرانس 

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
 القاهرة  00000الجزيرة  009ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 


