جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

رقم العالمـة 9944400 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك
تاريخ االشهار 0009/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0009/09/04 :
اسم المالك السابق  :زيروكس كوربوريشن
اسم المالك الجديد  :زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك
عنوان المالك السابق  44 :جلوفر أفنيو  ,ص ب  , 4494نورووك  ,كونكتيكات  , 4494 - 90440الواليات المتحدة االمريكية,
بريطانيا
عنوان المالك الجديد 090 :ميريت  ،0نورووك كونيكتيكت  0940-90440الواليات المتحدة االمريكية , , , ,الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 0000كود بريدي رقم  -00400القاهره

رقم العالمـة 9944400 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك
تاريخ االشهار 0000/09/90 :
تاريخ التسـجيل 0009/90/04 :
اسم المالك السابق  :زيروكس كوربوريشن
اسم المالك الجديد  :زيروكس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك
عنوان المالك السابق  44 :جلوفير افينيو ص ب  4494نيويورك كونيكتكات الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد 090 :ميريت  ،0نورووك كونيكتيكت  0940-90440الواليات المتحدة االمريكية , , , ,الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 0000كود بريدي رقم  -00400القاهره

رقم العالمـة 9900000 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :ذي كونسينتريت مانيوفاكشرنج كومباني اوف ايرالند  -شركة ايرلندية
تاريخ االشهار :
تاريخ التسـجيل 0044/00/90 :
اسم المالك السابق  :ذي كونتريت ماينوفا كتشريغ كمباني اوف ايرالند شركة ايرالندية
اسم المالك الجديد  :ذي كونسينتريت مانيوفاكشرنج كومباني اوف ايرالند  -شركة ايرلندية
عنوان المالك السابق 09 :ريد ستريت ويليامز هاوس مليتون ,ايرالند
عنوان المالك الجديد  :كورنر هاوس  09بارليامنت ستريت هاميلتون برمودا  ,برمودا
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  09 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 9900000 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :باركليز بنك بى ال سى
تاريخ االشهار 0040/90/90 :
ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

تاريخ التسـجيل 0009/90/00 :
اسم المالك السابق  :باركليز نيك بي ال سي شركه عامه محدوده
اسم المالك الجديد  :باركليز بنك بى ال سى
عنوان المالك السابق 44 :شارع لومبارد لندن اي سي 0بي 00ايه اتش انجلترا ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :الطابق  00تشيرشل بالس  -لندن  -أى  404اتش بى  -المملكه المتحده  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  049القرية الذكية  0 00400اكتوبر جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 9904040 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته  -كوفرتينا ش .م  .م
تاريخ االشهار :
تاريخ التسـجيل 0000/90/90 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالته كوفرتينا
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته  -كوفرتينا ش .م  .م
عنوان المالك السابق  ,- :مصر
عنوان المالك الجديد  :قطعه  00ج  00 ،د  -بلوك لرقم  - 00990المنطقه الصناعية ب & ج  -مدينة العبور  -القليوبية  ,.مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
عنوان الوكيل الجديد  44 :ش حمدى الظاهر القاهرة ص  -ب  04الظاهر

رقم العالمـة 9900000 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :جالكسو جروب ليمتد  -شركة بريطانية محدودة المسئولية
تاريخ االشهار 0004/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0000/00/04 :
اسم المالك السابق  :بيشام جروب بي ال سي  -شركة ذات مسئولية محدودة
اسم المالك الجديد  :بيشام جروب بي ال سي  -شركة عامة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين انجلترا
عنوان المالك السابق  :فورنيو هوريزونز كوت هارلكوين افينيو انتفورد ميدلسكس تي دبليو  0 _ 4اي بي ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد 049 :جريت ويست روود  -برنتفورد  -ميدلسيكس  -تي دابليو  0 - 4جي اس  -انجلترا ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  049القرية الذكية  00400القاهرة

رقم العالمـة 9000090 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :ام ام اس هولدنجزانك
تاريخ االشهار 0990/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0990/00/94 :
اسم المالك السابق  :ليوبيرنت ورلدوايد  ،إنك ش.مساهمة
اسم المالك الجديد  :ام ام اس هولدنجزانك
عنوان المالك السابق  04 :غرب واكر درايف  ،شيكاغو  ،الينوى  09090الواليات المتحده االمركيه ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :ثا كوربوريشن ترست سنتر  0090 ,شارع اورانج ويلمنجتون ديالور  00490الواليات المتحدة االمريكيه,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :عمرو مفيد كمال الديب
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب - 0000القاهره-مصر
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رقم العالمـة 9000949 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
تاريخ االشهار 0994/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0994/90/90 :
اسم المالك السابق  :شركة برج العرب للصناعة  -مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
عنوان المالك السابق  4 :ش النضال متفرع من ش الطيران  -مدينة نصر  -القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  00 :ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى  -وكيل براءات
عنوان الوكيل الجديد  00 :ش محمد كريم  -الحى الثامن  -مدينة نصر القاهرة

رقم العالمـة 9000940 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
تاريخ االشهار 0994/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0994/90/90 :
اسم المالك السابق  :شركه برج العرب للصناعه  -ش.م.م بنظام المناطق الحرة شركة مساهمه مصريه
اسم المالك الجديد  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
عنوان المالك السابق 4 :ش النضال متفرع من ش الطيران  -مدينه نصر  -القاهره ,مصر
عنوان المالك الجديد  00 :ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى  -وكيل براءات
عنوان الوكيل الجديد  00 :ش محمد كريم  -الحى الثامن  -مدينة نصر القاهرة

رقم العالمـة 9000000 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ( الموفق ) ش  .م  .م
تاريخ االشهار 0990/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0990/09/09 :
اسم المالك السابق  :المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ( الموفق ) ش  .م  .م  dnaالمتحدة لتصنيع المنتجات الغذائية  /ش .م.م -
شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ( الموفق ) ش  .م  .م
عنوان المالك السابق  :برج العرب  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -القطعه رقم  4بلوك  , 00مصر
عنوان المالك الجديد  :برج العرب  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -القطعه رقم  4بلوك  , 00مصر
اسم الوكيل الجديد  :حنان ناشد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  049القاهرة 00400

رقم العالمـة 9004044 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 0994/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0909/90/04 :
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اسم المالك السابق  :الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى ش .م  .م  dnaالشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى
(بيتى)  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :محافظة البحيرة الكيلو  04طريق مصر اسكندرية الصحراوى ,مصر
عنوان المالك الجديد  :بلوك رقم  - B04. 0المبنى رقم  - 0Aالدور االول  -التجمع الخامس  -المنطقة االدارية  -الجناح الجنوبى -
كاير فيستيفال سيتى , , , ,مصر
وشركاه محامون ووكالء براءات
اسم الوكيل الجديد  :نرمين العلى
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب  004التجمع الخامس كود بريدى 00404القاهرة

رقم العالمـة 9040000 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/94/04 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت اسطنبول  -تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  04 :عمارات العبور طريق صالح سالم  -الدور  00شقه 004

رقم العالمـة 9040499 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/94/04 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت اسطنبول  -تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :شركة سماس للملكية الفكرية هالة وحيد محمد
عنوان الوكيل الجديد  :عمارة رقم  04الدور  00شقة  004عمارات العبور  -صالح سالم  -مدينة نصر ص ب  40بانوراما اكتوبر -
القاهرة 00400

رقم العالمـة 9040490 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/94/04 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت اسطنبول  -تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :شركة سماس للملكية الفكرية هالة وحيد محمد
عنوان الوكيل الجديد  :عمارة رقم  04الدور  00شقة  004عمارات العبور  -صالح سالم  -مدينة نصر ص ب  40بانوراما اكتوبر -
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القاهرة 00400

رقم العالمـة 9040490 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0994/90/00 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت اسطنبول تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :شركة سماس للملكية الفكرية هالة وحيد محمد
عنوان الوكيل الجديد  :عمارة رقم  04الدور  00شقة  004عمارات العبور  -صالح سالم  -مدينة نصر ص ب  40بانوراما اكتوبر -
القاهرة 00400

رقم العالمـة 9040490 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/94/04 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت اسطنبول تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :شركة سماس للملكية الفكرية  -هالة وحيد أحمد
عنوان الوكيل الجديد  :عمارات العبور طريق صالح سالم مدينة نصر عمارة رقم  04الدور  00شقة 004
ص.ب  40بانوراما اكتوبر القاهرة  00400جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 9040494 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0994/90/00 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت اسطنبول  -تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  :عمارة رقم  04الدور  00شقة  004عمارات العبور  -صالح

رقم العالمـة 9040490 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
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تاريخ التسـجيل 0900/94/04 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت اسطنبول تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :شركة سماس للملكية الفكرية  -شركة ابو سته و شركاؤه للخدمات االدارية واالستشارية
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب  40بانوراما  -القاهرة  00400 -جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 9040490 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
تاريخ االشهار 0990/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/94/04 :
اسم المالك السابق  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا  dnaسيتاس كيميا صنايع
انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
اسم المالك الجديد  :سيتاس كيميا صنايع انونيم شيركتى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا
عنوان المالك السابق  :كرانفيل سوكاك رقم  0 - 04ليفانت  -اسطنبول  -تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد 0 :ليفانت كرانفيل سوكاك رقم  04بشكتاش اسطنبول تركيا ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  :عمارة رقم  04الدور  00شقة  004عمارات العبور  -صالح

رقم العالمـة 9094040 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :باسياباتشي كام ساناي في نيكاريت أيه اس
تاريخ االشهار 0990/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0990/90/00 :
اسم المالك السابق  :باسا باشى كام سانايى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى  -شركة مساهمة تركيه
اسم المالك الجديد  :باسياباتشي كام ساناي في نيكاريت أيه اس
عنوان المالك السابق  :از كوليليرى كول  0كات  94 /49009/0ليفينت  ،اسطنبول  ،تركيا ,تركيا
عنوان المالك الجديد  :ايسميلير ماه  .دى  099 -كار ايولو كاد  .رقم  /44ايه  04040توزال /اسطنبول  ,تركيا
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  09 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  000محمد فريد

رقم العالمـة 9000490 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أميركان ديرى كوين كوربوريشن
تاريخ االشهار 0909/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/04 :
اسم المالك السابق  :أمريكان دايرى كوين كوربراشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالور  -الواليات المتحدة
االمريكية
اسم المالك الجديد  :أميركان ديرى كوين كوربوريشن
عنوان المالك السابق  0494 :مترو بوليفارد  ,ايدينا  ,مينسوتا  , 44400 - 9040الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  4999 :تاور  ،سويت  099 4000نورمان سنتر درايف بلومينجتون  ،مينسوتا  ، 44400الواليات المتحدة
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االمريكيه  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  09 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  000محمد فريد

رقم العالمـة 9009940 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :هيونداى كوربوريشن  -شركة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا
تاريخ االشهار 0900/94/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/00/04 :
اسم المالك السابق  :هايونداى كوربوريشن  -شركة مساهمة كوريه  -كوريا الجنوبية
اسم المالك الجديد  :هيونداى كوربوريشن  -شركة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا
عنوان المالك السابق  000 :شينمونرو  -0كا ايه  -جونجنو  -جو  -سيؤول  -ساوث كوريا (كوريا الجنوبيه) , , , ,كوريا الجنوبية
(جمهورية كوريا)
عنوان المالك الجديد  ، 04 :يلجوك رو  0جل  ،جونجن  -جو  ،سيول  ،جمهورية كوريا  , , , ,كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)
اسم الوكيل الجديد  :عبد الوهاب مصطفى كمال
عنوان الوكيل الجديد  00 :ش الدكتور محمود عزمى  -الزمالك  - 00000القاهرة

رقم العالمـة 9000004 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :العين لالغذيه والمشروبات ش.م.ع
تاريخ االشهار 0909/94/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/94 :
اسم المالك السابق  :شركة العين للمياه المعدنية  -شركة مساهمة عامة اماراتية
اسم المالك الجديد  :العين لالغذيه والمشروبات ش.م.ع
عنوان المالك السابق  :ص.ب  , 00909العين  ,االمارات العربية المتحدة  ,االمارات العربية المتحدة
عنوان المالك الجديد  :ص ب  00909العين  ،االمارات العربيه المتحدة  ,االمارات العربية المتحدة
اسم الوكيل الجديد  :عبد الرحمن حلمي( مكتب نور وسليم بالتعاون مع التميمى ومشاركوه للمحاماه واالستشارات القانونية)
عنوان الوكيل الجديد  :والكائن ببرج ستار كابيتال تاور مبنى رقم  4،0الدور العاشر شارع جزيرة العرب المهندسين الجيزة

رقم العالمـة 9004000 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :كلوتز
تاريخ االشهار 0900/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/94/90 :
اسم المالك السابق  :كلوتز  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كاليفورنيا
اسم المالك الجديد  :كلوتز
عنوان المالك السابق  449 :المبرت افينيو بالو التو كاليفورنيا  - 04090امريكا ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  440 :برودواي نيويورك نيويورك  09900الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق ترزي -وكيلة براءات
عنوان الوكيل الجديد  09 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 9004004 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :كلوتز
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تاريخ االشهار 0900/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/94/90 :
اسم المالك السابق  :كلوتز  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين كاليفورنيا -
اسم المالك الجديد  :كلوتز
عنوان المالك السابق  449 :المبرت افينيو بالو التو كاليفورنيا  - 04090امريكا ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  440 :برودواي نيويورك نيويورك  09900الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق ترزي -وكيلة براءات
عنوان الوكيل الجديد  09 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 9040040 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :سيلو بالستيك انداستلاير ووركس
تاريخ االشهار 0900/94/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/90/04 :
اسم المالك السابق  :سيلوبالستيك اندستلاير وركس
اسم المالك الجديد  :سيلو بالستيك انداستلاير ووركس
عنوان المالك السابق  ،4 :فاكيل اند -استيت والبهات رود  ،جورجاون (اى)  ،مومباي  (499900الهند) ,الهند
عنوان المالك الجديد  :الدور  ،0كوربوريت أفنيو  ،بيوينج  ،سيلو هاوس  ،سوناواال روود  ،جوريجاون (ايست) مومباى ، 499900
الهند  , .الهند
اسم الوكيل الجديد  :هشام رؤوف محمود بيومى
عنوان الوكيل الجديد  000 :طريق الحريه ابراج الزراعيين البرج  0الدور الخامس جناكليس  -االسكندريه  -مصر ( -ص ب 09
السرايا )00400

رقم العالمـة 9044400 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
تاريخ االشهار 0900/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/00 :
اسم المالك السابق  :مؤسسة عرفات لالستيراد والتصدير محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية
اسم المالك الجديد  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
عنوان المالك السابق  :نبروه  -مركز طلخا  -محافظة الدقهليه  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :نبروه  -ش الجمهوريه امام مدرسة الصنايع بملك  /عبد العزيز محمد محمود السيد عرفات  -محافظة الدقهليه,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
عنوان الوكيل الجديد  44 :ش حمدى الظاهر القاهرة ص  -ب  04الظاهر

رقم العالمـة 9044400 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
تاريخ االشهار 0900/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/00 :
اسم المالك السابق  :مؤسسة عرفات لالستيراد والتصدير محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية
اسم المالك الجديد  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
عنوان المالك السابق  :نبروه  -مركز طلخا  -محافظة الدقهليه  ,مصر
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عنوان المالك الجديد  :نبروه  -ش الجمهوريه امام مدرسة الصنايع بملك  /عبد العزيز محمد محمود السيد عرفات  -محافظة الدقهليه,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
عنوان الوكيل الجديد  44 :ش حمدى الظاهر القاهرة ص  -ب  04الظاهر

رقم العالمـة 9044404 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
تاريخ االشهار 0900/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/00 :
اسم المالك السابق  :مؤسسة عرفات لالستيراد والتصدير محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية
اسم المالك الجديد  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
عنوان المالك السابق  :نبروه  -مركز طلخا  -محافظة الدقهليه  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :نبروه  -ش الجمهوريه امام مدرسة الصنايع بملك  /عبد العزيز محمد محمود السيد عرفات  -محافظة الدقهليه,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
عنوان الوكيل الجديد  44 :ش حمدى الظاهر القاهرة ص  -ب  04الظاهر

رقم العالمـة 9044404 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
تاريخ االشهار 0900/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/00 :
اسم المالك السابق  :مؤسسة عرفات لالستيراد والتصدير محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية
اسم المالك الجديد  :مؤسسه عرفات لالستيراد والتصدير  -محمد محمد محمود السيد عرفات  -منشأة فردية  -مصرى الجنسية
عنوان المالك السابق  :نبروه  -مركز طلخا  -محافظة الدقهليه  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :نبروه  -ش الجمهوريه امام مدرسة الصنايع بملك  /عبد العزيز محمد محمود السيد عرفات  -محافظة الدقهليه,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
عنوان الوكيل الجديد  44 :ش حمدى الظاهر القاهرة ص  -ب  04الظاهر

رقم العالمـة 9000000 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش مساهمة
تاريخ االشهار 0900/94/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/00 :
اسم المالك السابق  :شركة االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها  -اليكس -ش م م  -ش مساهمة مصريه
اسم المالك الجديد  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش مساهمة
عنوان المالك السابق  :المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم  0بلوك  00برج العرب الجديدة االسكندرية ,مصر
عنوان المالك الجديد  :برج العرب الجديده المنطقه الصناعيه الرابعه قطعه رقم  0بلوك  00االسكندريه , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :تامر سعيد عبد العاطى
عنوان الوكيل الجديد  00 :شارع خليل المصرى كفر عبدة رشدى محافظة االسكندرية

رقم العالمـة 9009404 :
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الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش مساهمة
تاريخ االشهار 0904/94/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/90/09 :
اسم المالك السابق  :شركة االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها  -اليكس ش م م  ---شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش مساهمة
عنوان المالك السابق  :المنطقة الصناعية الرابعة  -قطعة رقم  0بلوك  - 00برج العرب الجديدة  -االسكندرية , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  :برج العرب الجديده المنطقه الصناعيه الرابعه قطعه رقم  0بلوك  00االسكندريه , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :تامر سعيد عبد العاطى
عنوان الوكيل الجديد  00 :شارع خليل المصرى  -كفر عبدة  -رشدى  -محافظة االسكندرية

رقم العالمـة 9000000 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
تاريخ االشهار 0904/09/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/94/04 :
اسم المالك السابق  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى  -المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
عنوان المالك السابق  04 :ادم ستريت لندن دبليو سى  0ان  0ال ايه بريطانيا العظمى  -المملكة المتحدة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :يبلدنغ  4كروكسلي بارك هارتز لين واتفورد رتفوردشاير انجلترا دبليودي  4 04واي ئي  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  40بانوراما أكتوبر القاهرة 00400

رقم العالمـة 9000000 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
تاريخ االشهار 0904/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/94/04 :
اسم المالك السابق  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
 dnaسميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
عنوان المالك السابق  04 :ادم ستريت لندن دبليو سى  0ان  0ال ايه بريطانيا العظمى  -المملكة المتحدة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :يبلدنغ  4كروكسلي بارك هارتز لين واتفورد رتفوردشاير انجلترا دبليودي  4 04واي ئي  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  40بانوراما أكتوبر القاهرة 00400

رقم العالمـة 9000004 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
تاريخ االشهار 0904/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/94/04 :
اسم المالك السابق  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى  --المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
عنوان المالك السابق  04 :ادم ستريت لندن دبليو سى  0ان  0ال ايه بريطانيا العظمى المملكة المتحدة ,بريطانيا
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عنوان المالك الجديد  :يبلدنغ  4كروكسلي بارك هارتز لين واتفورد رتفوردشاير انجلترا دبليودي  4 04واي ئي  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  40بانوراما أكتوبر القاهرة 00400

رقم العالمـة 9000004 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
تاريخ االشهار 0904/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/00 :
اسم المالك السابق  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
عنوان المالك السابق  04 :ادم ستريت لندن دبليو سى  0ان  0ال ايه بريطانيا العظمى  -المملكة المتحدة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :يبلدنغ  4كروكسلي بارك هارتز لين واتفورد رتفوردشاير انجلترا دبليودي  4 04واي ئي  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  40بانوراما أكتوبر القاهرة 00400

رقم العالمـة 9000000 :
الفــــئة 44 :
اسم مالكها  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
تاريخ االشهار 0904/09/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/94/04 :
اسم المالك السابق  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى  -المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :سميث اند نيفيوبى ال سى  -شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى المملكة المتحدة
عنوان المالك السابق  04 :ادم ستريت لندن دبليو سى  0ان  0ال ايه بريطانيا العظمى  -المملكة المتحدة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :يبلدنغ  4كروكسلي بارك هارتز لين واتفورد رتفوردشاير انجلترا دبليودي  4 04واي ئي  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  40بانوراما أكتوبر القاهرة 00400

رقم العالمـة 9000400 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :اديكو جروب ايه جي
تاريخ االشهار 0904/00/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/90/09 :
اسم المالك السابق  :اديكو اس اية  -شركة سويسرية مساهمة
اسم المالك الجديد  :اديكو جروب ايه جي
عنوان المالك السابق  :روت دى بونمونت  .0004 ، 00.شيسيريكس  -سويسرا  ,سويسرا
عنوان المالك الجديد  :بيلريفيستراس 4994, 09زيورخ سويسرا ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :سلوى ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  - 0000كود رقم  - 00400القاهرة

رقم العالمـة 9000400 :
الفــــئة 40 :
اسم مالكها  :اديكو جروب ايه جي
تاريخ االشهار 0904/00/90 :
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تاريخ التسـجيل 0904/90/09 :
اسم المالك السابق  :اديكو اس اية  -شركة سويسرية مساهمة
اسم المالك الجديد  :اديكو جروب ايه جي
عنوان المالك السابق  :روت دى بونمونت  .0004 - 00 -شيسيريكس  -سويسرا  ,سويسرا
عنوان المالك الجديد  :بيلريفيستراس 4994, 09زيورخ سويسرا ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :سلوى ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  - 0000كود رقم  - 00400القاهرة

رقم العالمـة 9000040 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
تاريخ االشهار :
تاريخ التسـجيل :
اسم المالك السابق  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
اسم المالك الجديد  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
عنوان المالك السابق  :رقم 04جنوب الطريق الغربي-الحلقه الثالثه شاويانج ديستركت-بيجينج-الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  00 :شوانجي ستريت شوني ديستركت بيجينج الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 0000كود بريدي رقم  -00400القاهره

رقم العالمـة 9000040 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
تاريخ االشهار :
تاريخ التسـجيل 0900/90/90 :
اسم المالك السابق  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
اسم المالك الجديد  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
عنوان المالك السابق  :رقم  00شارع شوانغو  ،حى شوينى -بيجينج  -الصين , , , ,الصين
عنوان المالك الجديد  00 :شوانجي ستريت شوني ديستركت بيجينج الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 0000كود بريدي رقم  -00400القاهره

رقم العالمـة 9000040 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
تاريخ االشهار 0904/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/00/09 :
اسم المالك السابق  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسئوليه
اسم المالك الجديد  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
عنوان المالك السابق  :رقم 04جنوب الطريق الغربي-الحلقه الثالثه شاويانج ديستركت-بيجينج-الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  00 :شوانجي ستريت شوني ديستركت بيجينج الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 0000كود بريدي رقم  -00400القاهره
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

رقم العالمـة 9000044 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
تاريخ االشهار 0904/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/00/09 :
اسم المالك السابق  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسئوليه
اسم المالك الجديد  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
عنوان المالك السابق  :رقم 04جنوب الطريق الغربي-الحلقه الثالثه شاويانج ديستركت-بيجينج-الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  00 :شوانجي ستريت شوني ديستركت بيجينج الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 0000كود بريدي رقم  -00400القاهره

رقم العالمـة 9000040 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه ش .م  .م .
تاريخ االشهار 0904/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/90/04 :
اسم المالك السابق  :شركة االسكندريه لتصنيع البذور ومنتجاتها ( اليكس ) ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه ش .م  .م .
عنوان المالك السابق  :المنطقه الصناعيه الرابعه-قطعه رقم  0بلوك - 00برج العرب الجديده-االسكندريه ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الرابعه  -قطعة رقم  0بلوك  - 00قسم برج العرب االسكندرية ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :تامر سعيد عبد العاطى
عنوان الوكيل الجديد  00 :شارع خليل المصرى كفر عبدة رشدى محافظة االسكندرية

رقم العالمـة 9004004 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :احمد حسين محمود عبد المجيد  -اوفانزا  AZAAVAلتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل
تاريخ االشهار 0904/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/94/00 :
اسم المالك السابق  :طيبة لتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل لصاحبها احمد حسين محمود عبد المجيد  -فردى  -مصرى الجنسية
اسم المالك الجديد  :احمد حسين محمود عبد المجيد  -اوفانزا  AZAAVAلتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل
عنوان المالك السابق 40 :شارع احمد الصاوى  -دار السالم  -البساتين  -القاهرة  , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد 40 :شارع احمد الصاوى  -دار السالم -البساتين  -القاهرة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :محمود سليمان سالم
عنوان الوكيل الجديد  04 :ذاكر حسين مدينه نصر القاهره

رقم العالمـة 9000000 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
تاريخ االشهار 0900/94/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/90/00 :
اسم المالك السابق  :شركة بيجينج اوتوموبيل جروب كو  -ليمتد  -ش محدودة المسئولية
ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

اسم المالك الجديد  :بيجينج اوتوموبيل جروب كو ليمتد  ،شركه محدوده المسؤليه
عنوان المالك السابق  :رقم  00جنوب الطريق الغربى  -الحلقةالثالثة شاويانج ديستركت  -بيجينج  -الصين , , , ,الصين
عنوان المالك الجديد  00 :شوانجي ستريت شوني ديستركت بيجينج الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 0000كود بريدي رقم  -00400القاهره

رقم العالمـة 9009004 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش مساهمة
تاريخ االشهار :
تاريخ التسـجيل 0904/90/00 :
اسم المالك السابق  :شركة االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها  -اليكس  -ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه  -ش مساهمة
عنوان المالك السابق  :المنطقة الصناعية الرابعه  -قطعة رقم  0بلوك  - 00برج العرب الجديدة  -االسكندرية , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  :برج العرب الجديده المنطقه الصناعيه الرابعه قطعه رقم  0بلوك  00االسكندريه , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :تامر سعيد عبد العاطى
عنوان الوكيل الجديد  00 :شارع خليل المصرى  -كفر عبدة  -رشدى  -محافظة االسكندرية

رقم العالمـة 9000400 :
الفــــئة 4 - 0 :
اسم مالكها  :احمد حسين محمود عبد المجيد  -اوفانزا  AZAAVAلتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل
تاريخ االشهار 0904/90/90 :
تاريخ التسـجيل 0904/00/00 :
اسم المالك السابق  :طيبة لتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل لصاحبها احمد حسين محمود عبد المجيد  -فرد مصرى الجنسية
اسم المالك الجديد  :احمد حسين محمود عبد المجيد  -اوفانزا  AZAAVAلتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل
عنوان المالك السابق 40 :ش احمد الصاوى  -دار السالم  -البساتين  -القاهرة  , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد 40 :شارع احمد الصاوى  -دار السالم -البساتين  -القاهرة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :محمود سليمان سالم
عنوان الوكيل الجديد  04 :ذاكر حسين مدينه نصر القاهره

رقم العالمـة 9040044 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتيه ش.م.م
تاريخ االشهار 0900/09/90 :
تاريخ التسـجيل 0900/00/90 :
اسم المالك السابق  :شركة االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها  -اليكس ش م م  -شركة مساهمة مضرية
اسم المالك الجديد  :شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتيه ش.م.م
عنوان المالك السابق  :المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم  0بلوك  - 00برج العرب الجديدة -االسكندرية , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم  0بلوك  00برج العرب الجديدة االسكندرية ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :تامر سعيد عبد العاطى
عنوان الوكيل الجديد  00 :شارع خليل المصرى  -كفر عبدة  -رشدى  -محافظة االسكندرية
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