
 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

 
 3332000رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 كمباني مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير 03 -اسم مالكها : دبليو دي 

 30/30/9101تاريخ االشهار  : 
 23/93/9101تاريخ التسـجيل  : 

 
 كمباني مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير 03 -اسم المالك السابق : دبليو دي 

 كمباني مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير 03 -ي اسم المالك الجديد : دبليو د
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  12993كاليفورنيا  -سان ديجو  -كيوداهي بالس  9319عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
متحدة االمريكية , الواليات المتحدة الواليات ال - 02909بيزنيس  بارك أفنيو ، سان ديجو ، كاليفورنيا  1099عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق

 القاهرة   - 99999كود رقم  - 9990ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 القاهرة ، مصر  99009مصر الجديدة   -شارع الحرية  90

 

 
 3332001رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 كمباني مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير 03 -دي اسم مالكها : دبليو 
 30/39/9100تاريخ االشهار  : 
 29/99/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 كمباني مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير 03 -اسم المالك السابق : دبليو دي 
 كمباني مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير 03 -اسم المالك الجديد : دبليو دي 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  12993كاليفورنيا  -سان ديجو  -كيوداهي بالس  9319: عنوان المالك السابق 
 االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - 02909بيزنيس  بارك أفينو ، سان ديجو ، كاليفورنيا  1099عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 د : سلوى ميخائيل رزقاسم الوكيل الجدي
 القاهرة   - 99999كود رقم  - 9990ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 القاهرة ، مصر  99009مصر الجديدة   -شارع الحرية  90
 

 
 3330210رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -اسم مالكها : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 

 يخ االشهار  : تار
 20/30/9109تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ذي جودبير تاير اندرابر كومباني شركة متحدة

 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -اسم المالك الجديد : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 
 ت المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليا -أكرون اوهايو  -ش ايست ماركيت  9900عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 00091 -اوهايو   -اكرون  -انوفيشن واى  233عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 921ن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جارد 93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3330033رقم العالمـة  : 
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 92   الفــــئة :
 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -اسم مالكها : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 

 30/39/9113تاريخ االشهار  : 
 93/32/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 كومباني شركة متحدة اسم المالك السابق : ذي جودبير تاير اندراير

 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -اسم المالك الجديد : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -أكرون اوهايو  -ش ايست ماركيت  9900عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 00091 -اوهايو   -اكرون  -انوفيشن واى  233عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 921ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3330039رقم العالمـة  : 

 90   الفــــئة :
 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -ها : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى اسم مالك

 30/32/9100تاريخ االشهار  : 
 03/93/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ذي جوديير تاير اندراير كومباني شركة متحدة

 تألفت فى اوهايو شركة امريكية  -اسم المالك الجديد : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -أكرون اوهايو  -ش ايست ماركيت  9900عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 00091 -اوهايو   -اكرون  -انوفيشن واى  233عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 921ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3330030رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -اسم مالكها : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 

 30/31/9112تاريخ االشهار  : 
 30/32/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ذي جوديير تاير اندراير كومباني شركة متحدة

 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -اسم المالك الجديد : ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 
 تحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات الم -أكرون اوهايو  -ش ايست ماركيت  9900عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 00091 -اوهايو   -اكرون  -انوفيشن واى  233عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 921ى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيت 93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3300023رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد 

 30/39/9190تاريخ االشهار  : 
 91/30/9190تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد

 يد : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد اسم المالك الجد
 ايرلندا , الواليات المتحدة االمريكية -كورك ايربورت بيزنس بارك كينسال رود كورك  1133عنوان المالك السابق :  

 عنوان المالك الجديد : كورابينى ، كاريجالين ، كاونتى كورك ، ايرلندا , ايرالند
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 ع رزقاسم الوكيل الجديد : ناهد ودي
 محمد فريد 921ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3399001رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : سانوفى

 30/39/9109تاريخ االشهار  : 
 29/30/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 همةأفينتيس ، شركة مسا -اسم المالك السابق : سانوفى 
 اسم المالك الجديد : سانوفى

 فرنسا , فرنسا -باريس  09390 -أفينيو دى فرانس  900عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا , فرنسا 09330روالبويتى ،  90عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 محمد فريد 921القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3391931رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 اسم مالكها : أوفيشيال بيلوتكس ال ال سي شركة امريكية ذات مسئولية محدودة

 30/30/9109تاريخ االشهار  : 
 23/99/9109تاريخ التسـجيل  : 

 
ية ذات مسئولية محدودة نظمت وقائمة بموجب قوانين الواليات المتحدة اسم المالك السابق : اوفيشيال بيوتكس ال ال سى شركة امريك

 االمريكية
 اسم المالك الجديد : أوفيشيال بيلوتكس ال ال سي شركة امريكية ذات مسئولية محدودة

 متحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات ال 00230مولر رود ، كولومبوس ، اوهايو  9033عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 93390برودواي ثيرد فلور نيويورك ان واي  9093عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 921ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3391993رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة امريكية ذات مسئولية محدودة -اسم مالكها : أوفيشيال بيلوتكس ال ال سي 

 30/39/9109تاريخ االشهار  : 
 20/30/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : اوفيشيال بيلوتكس ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة

 شركة امريكية ذات مسئولية محدودة -لمالك الجديد : أوفيشيال بيلوتكس ال ال سي اسم ا
 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 00230مولر رود ، كولومبوس ، اوهايو  9033عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - 93390واي  ان -نيويورك  -ثيرد فلور  -برودواي  9093عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 921ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  93عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3390300رقم العالمـة  : 

 21   الفــــئة :
 شركة توصية محدودةالمسئولية اسم مالكها : موت س ال ال بى
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 30/31/9101تاريخ االشهار  : 
 30/30/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية
 اسم المالك الجديد : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 نيويورك الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكيةكينج ستريت راى بروك  133عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 09329ليجاسي درايف بالنو تكساس  9039عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 جاردن سيتى القاهرة ش عائشة التيمورية 93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3390300رقم العالمـة  : 

 02   الفــــئة :
 اسم مالكها : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 30/99/9101تاريخ االشهار  : 
 30/30/9100تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 يد : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئوليةاسم المالك الجد
 كينج ستريت راى بروك نيويورك الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 133عنوان المالك السابق : 
 لمتحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات ا 09329ليجاسي درايف بالنو تكساس  9039عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3390309رقم العالمـة  : 

 21   الفــــئة :
 اسم مالكها : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 30/99/9110تاريخ االشهار  : 
 90/39/9110:   تاريخ التسـجيل

 
 اسم المالك السابق : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية
 اسم المالك الجديد : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 كينج ستريت راى بروك نيويورك الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 133عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 09329ليجاسي درايف بالنو تكساس  9039المالك الجديد : عنوان 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 921ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3390301رقم العالمـة  : 

 03   ــــئة :الف
 اسم مالكها : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 30/93/9100تاريخ االشهار  : 
 93/39/9110تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية
 اسم المالك الجديد : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 كينج ستريت راى بروك نيويورك الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 133المالك السابق :  عنوان
 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 09329ليجاسي درايف بالنو تكساس  9039عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 93نوان الوكيل الجديد : ع
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 3390300رقم العالمـة  : 

 02   الفــــئة :
 اسم مالكها : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية

 30/30/9110تاريخ االشهار  : 
 20/92/9110تاريخ التسـجيل  : 

 
 ركة توصية محدودةالمسئوليةاسم المالك السابق : موت س ال ال بى ش

 اسم المالك الجديد : موت س ال ال بى شركة توصية محدودةالمسئولية
 كينج ستريت راى بروك نيويورك الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 133عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 09329ليجاسي درايف بالنو تكساس  9039عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 93عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3939001رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 اسم مالكها : أماشن كورب

 30/92/2339تاريخ االشهار  : 
 30/39/2330التسـجيل  :  تاريخ

 
 شركة متحدة -اسم المالك السابق : اماشن كورب 
 اسم المالك الجديد : أماشن كورب

 امريكا, الواليات المتحدة االمريكية -عنوان المالك السابق : وان اماشن باالس , اقلدال مينيسوتا 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية  99920هيلمو أفى ان . أوكديل ، مينيسوتا   9311عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 1   92900القرية الذكية  993ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3991203رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 لكتوال بروبرتي ايه بي اساسم مالكها :  كرافت فودز دنمارك انت

 30/30/2339تاريخ االشهار  : 
 30/31/2332تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق :  كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه بي اس
 اسم المالك الجديد :  كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه بي اس

 البرتسلوند، دنمارك, الدنمارك 2123 -دي كيه ، 919عنوان المالك السابق : روسكيلديفيج 
 بروندبي، الدنمارك, الدنمارك 21309.تي في .2ايه ،  2عنوان المالك الجديد : رينجاجير 

 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق
 القاهرة 9919ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3991209رقم العالمـة  : 

 03   الفــــئة :
 ها :  كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه بي اساسم مالك

 30/93/2339تاريخ االشهار  : 
 91/31/2332تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق :  كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه بي اس
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 اسم المالك الجديد :  كرافت فودز دنمارك انتلكتوال بروبرتي ايه بي اس
 البرتسلوند، دنمارك, الدنمارك 2123 -، دي كيه 919السابق : روسكيلديفيج  عنوان المالك

 بروندبي، الدنمارك, الدنمارك 21309.تي في .2ايه ،  2عنوان المالك الجديد : رينجاجير 
 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق

 بالقاهرة 9919ص .ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3231303رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : سانوفى

 30/30/2330تاريخ االشهار  : 
 21/39/2331تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا -افينتيس سوسيتية انونيم  -اسم المالك السابق : سانوفى 
 اسم المالك الجديد : سانوفى

 فرنسا, فرنسا -باريس  09390 -فرانس  افينيو دى 900عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا , فرنسا 09330روالبويتى ،  90عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 1   92900القرية الذكية  993ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3231309رقم العالمـة  : 

 9   : الفــــئة
 اسم مالكها : سانوفى

 30/30/2330تاريخ االشهار  : 
 21/39/2331تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا -سوسيتيه انونيم -افينتس  -اسم المالك السابق : سانوفى 
 اسم المالك الجديد : سانوفى

 فرنسا, فرنسا -باريس  09390افينيو دى فرانس  900عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا , فرنسا 09330روالبويتى ،  90عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 1   92900القرية الذكية  993ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3231302رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 كها : سانوفىاسم مال

 30/31/2330تاريخ االشهار  : 
 39/30/2399تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا --افينتيس سوسيتيه انونيم  -اسم المالك السابق : سانوفى 
 اسم المالك الجديد : سانوفى

 سا, فرنساباريس / فرن 09390افينيو دى فرانس  900عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا , فرنسا 09330روالبويتى ،  90عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 1   92900القرية الذكية  993ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3231300رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
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 اسم مالكها : سانوفى
 30/31/2330تاريخ االشهار  : 
 22/30/2399تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وفقا لقوانين فرنسا -افينتيس سوسيتية انونيم -اسم المالك السابق : سانوفى 
 اسم المالك الجديد : سانوفى

 باريس / فرنسا, فرنسا 09390افينيو دى فرانس  900عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا , فرنسا 09330روالبويتى ،  90ك الجديد :  عنوان المال

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 اكتوبر جمهورية مصر العربية 1   92900القرية الذكية  993ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3230302رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 اسم مالكها : سانوفى

 30/92/2330تاريخ االشهار  : 
 39/39/2331تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا -أفينتيس ، سوسيتيه انونيم  -اسم المالك السابق : سانوفى 
 اسم المالك الجديد : سانوفى

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 09390 -افينيو دى فرانس  900عنوان المالك السابق : 
 باريس فرنسا, فرنسا 09330رو البويتى  90د : عنوان المالك الجدي

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
 القاهرة  92900القرية الذكية  993ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3290109رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : فرمونت هوتيلز اند ريسورتس انترناشيونال بى ال تى دى

 30/32/2393شهار  : تاريخ اال
 20/31/2393تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين المجر -اسم المالك السابق : فارمونت هوتيلز آند ريسورتس انترناشيونال بى ليمتد

 اسم المالك الجديد : فرمونت هوتيلز اند ريسورتس انترناشيونال بى ال تى دى
 المجر, المجر -بودابست  9300 -_ اتش 92: دوهانى يوتكا  عنوان المالك السابق

 المجر , المجر -يوجلنجييل  2020   99عنوان المالك الجديد :  ادى اندرى يو 
 اسم الوكيل الجديد : أ/هدى عبد الهادى

 االسكندرية 9990ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3291019رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 الكها : ارك بازارالما في جييم ساناي تيكاريت انونيم سيركيتياسم م

 30/31/2331تاريخ االشهار  : 
 31/92/2331تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة تركية مساهمة -اسم المالك السابق : ايرو غلو جييم ساناى فى تيكاريت انونيم سيركتى 

 سيركتياسم المالك الجديد : ايروغلو جييم ساناي تيكاريت انونيم 
 افسيلر ، اسطنبول تركيا, تركيا 291فيريزكو بولفارى رقم  -عنوان المالك السابق : فيريز كوى ماهاليسى 

 اسطنبول /تركيا, تركيا-افسلير - 9/2عنوان المالك الجديد : فيريزكوي ماه كاظم كارابيكير كاد رقم
 اسم الوكيل الجديد : وجدى نبية عزيز
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 99999القاهرة  909 ص.بعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3203122رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 اسم مالكها : مورجيت انداستريز ليمتد 

 30/30/2393تاريخ االشهار  : 
 90/92/2393تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة بريطانية محدودة -اسم المالك السابق : ستيمكور هولدينجز ليمتد 

 ستريز ليمتد اسم المالك الجديد : مورجيت اندا
 بريطانيا العظمى, بريطانيا -أس تى  1واى  2إى سى  -لندن  -اروبماركت ستريت  --سيتى بوينت  -- 20عنوان المالك السابق : ليفل 

 ايه بى , المملكة المتحدة 0ايه  0فارينجدون ستريت ، لندن اى سي  29عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 921ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  93وان الوكيل الجديد : عن
 

 
 3201901رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة مساهمة - noita ol ol awhluاسم مالكها : شركة يالوهاوا كوربوريشن 

 30/31/2399تاريخ االشهار  : 
 90/31/2399تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة - noita ol ol awhluلمالك السابق : شركة يالوهاوا كوربوريشن اسم ا

 شركة مساهمة - noita ol ol awhluاسم المالك الجديد : شركة يالوهاوا كوربوريشن 
 كوريا, مصر - 003-131جايونجبوك -مدينة جومى  -دونج  -جونجدان  210-9عنوان المالك السابق : 
 دو ، كوريا ., مصر -سي ، جيونجسا نجبوك  -رو ، جومي  -، ا جونجدان  991 عنوان المالك الجديد :

 وكيل براءات  -اسم الوكيل الجديد : الكمال للملكيه الفكريه  ) سامح كمال ( 
 القاهرة .  99101كود  -روض الفرج  209ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3200092رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة مساهمة - noita ol ol awhluمالكها : شركة يالوهاوا كوربوريشن اسم 

 30/31/2399تاريخ االشهار  : 
 21/39/2392تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة كورية - NOITA OL OL AWHLUاسم المالك السابق : شركة يالوهاوا كوربوريشن 
 شركة مساهمة - noita ol ol awhluاسم المالك الجديد : شركة يالوهاوا كوربوريشن 

_ كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية  003 - 131جايو نجبوك  -دونج ، مدينة جومى  -جونجدان  210 - 9عنوان المالك السابق : 
 كوريا(

 دو ، كوريا ., مصر -سي ، جيونجسا نجبوك  -رو ، جومي  -، ا جونجدان  991عنوان المالك الجديد : 
 سامح كمال   -الكمال للملكيه الفكريه   اسم الوكيل الجديد :

 القاهرة .  99101كود  -دوران شبرا  209ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3291010رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة البشارة لالزياء 

 30/30/2390تاريخ االشهار  : 
 20/92/2399تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة البشارة لالزياء 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : شركة البشارة لالزياء 

 محافظة الشرقية , مصر -مدنية العاشر من رمضان  22عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية الثانية 
 -ـ مدنية العاشر من رمضان   U 99ـ    U 93 2ـ    U 90القطع ارقام   - 22عية الثانية عنوان المالك الجديد : المنطقة الصنا

 محافظة الشرقية , مصر
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف حافظ ، هدى يوسف حافظ ، منه يوسف حافظ وكالء براءات

 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3291010رقم العالمـة  : 

 90   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة البشارة لالزياء 

 30/30/2390تاريخ االشهار  : 
 20/92/2399تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة البشارة لالزياء 
 يةشركة مساهمة مصر -اسم المالك الجديد : شركة البشارة لالزياء 

 محافظة الشرقية , مصر -مدنية العاشر من رمضان  22عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية الثانية 
 -ـ مدنية العاشر من رمضان   U 99ـ    U 93 2ـ    U 90القطع ارقام   - 22عنوان المالك الجديد : المنطقة الصناعية الثانية 

 محافظة الشرقية , مصر
 ايمان يوسف حافظ ، هدى يوسف حافظ ، منه يوسف حافظ وكالء براءاتاسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3291019رقم العالمـة  : 

 90   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة البشارة لالزياء 

 30/30/2390تاريخ االشهار  : 
 20/92/2399: تاريخ التسـجيل  

 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة البشارة لالزياء 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : شركة البشارة لالزياء 

 محافظة الشرقية , مصر -مدينة العاشر من رمضان  22عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية الثانية 
 -ـ مدنية العاشر من رمضان   U 99ـ    U 93 2ـ    U 90القطع ارقام   - 22نطقة الصناعية الثانية عنوان المالك الجديد : الم
 محافظة الشرقية , مصر

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف حافظ ، هدى يوسف حافظ ، منه يوسف حافظ وكالء براءات
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3291011عالمـة  : رقم ال

 23   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة البشارة لالزياء 

 30/30/2392تاريخ االشهار  : 
 99/92/2392تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة البشارة لالزياء 
 مساهمة مصريةشركة  -اسم المالك الجديد : شركة البشارة لالزياء 

 محافظة الشرقية , مصر -مدنية العاشر من رمضان  - 22عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية الثانية 
 -ـ مدنية العاشر من رمضان   U 99ـ    U 93 2ـ    U 90القطع ارقام   - 22عنوان المالك الجديد : المنطقة الصناعية الثانية 

 محافظة الشرقية , مصر
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 يل الجديد : ايمان يوسف حافظ ، هدى يوسف حافظ ، منه يوسف حافظ وكالء براءاتاسم الوك
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 3291010رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة البشارة لالزياء 

 30/30/2392تاريخ االشهار  : 
 99/92/2392خ التسـجيل  : تاري
 

 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة البشارة لالزياء 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : شركة البشارة لالزياء 

 محافظة الشرقية , مصر -مدنية العاشر من رمضان  22عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية الثانية 
 -ـ مدنية العاشر من رمضان   U 99ـ    U 93 2ـ    U 90القطع ارقام   - 22الجديد : المنطقة الصناعية الثانية عنوان المالك 

 محافظة الشرقية , مصر
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف حافظ ، هدى يوسف حافظ ، منه يوسف حافظ وكالء براءات

 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3291010رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة البشارة لالزياء 

 30/30/2390تاريخ االشهار  : 
 20/92/2399تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة البشارة لالزياء 

 شركة مساهمة مصرية -زياء اسم المالك الجديد : شركة البشارة لال
 محافظة الشرقية , مصر -مدينة العاشر من رمضان  22عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية الثانية 
 -ـ مدنية العاشر من رمضان   U 99ـ    U 93 2ـ    U 90القطع ارقام   - 22عنوان المالك الجديد : المنطقة الصناعية الثانية 

 رمحافظة الشرقية , مص
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف حافظ ، هدى يوسف حافظ ، منه يوسف حافظ وكالء براءات

 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 3291011رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة البشارة لالزياء 

 30/30/2392تاريخ االشهار  : 
 99/92/2392تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : شركة البشارة لالزياء 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : شركة البشارة لالزياء 

 محافظة الشرقية , مصر -مدنية العاشر من رمضان  22عنوان المالك السابق : المنطقة الصناعية الثانية 
 -ـ مدنية العاشر من رمضان   U 99ـ    U 93 2ـ    U 90القطع ارقام   - 22ان المالك الجديد : المنطقة الصناعية الثانية عنو

 محافظة الشرقية , مصر
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف حافظ ، هدى يوسف حافظ ، منه يوسف حافظ وكالء براءات

 القاهرة - الظاهر -ش حمدي  00عنوان الوكيل الجديد : 
 

 


