جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

رقم العالمـة 5550000 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :ذي كوكا -كوال كمباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
تاريخ االشهار 1490/11/50 :
تاريخ التسـجيل 1491/50/14 :
اسم المالك السابق  :ذى كوكا كوال كومبانى ش متحده
اسم المالك الجديد  :ذي كوكا -كوال كمباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
عنوان المالك السابق  :وان كوكا  -كوال بالزا أتالنتا جورجيا  252512الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان كوكا  --كوال بالزا اتالنتا  ،جورجيا  -- 25212،اواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  119الجزيرة  11011القاهرة

رقم العالمـة 5521015 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :ذى كوكا  -كوال كومبانى ش مساهمه
تاريخ االشهار 1401/51/50 :
تاريخ التسـجيل 1401/11/04 :
اسم المالك السابق  :ذي كوكا  -كوال كومبانى
اسم المالك الجديد  :ذى كوكا  -كوال كومبانى ش مساهمه
عنوان المالك السابق  215 :نورث افنيو  -ن.و  -اتالنتا  ،جورجيا  25212الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :و ان كوكا  -بالزا  -اتالنتيك  -جورجيا  25212الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  119الجزيرة  11011القاهرة

رقم العالمـة 5599102 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :هونيويل انترناشيونال  ,انك
تاريخ االشهار 1414/50/50 :
تاريخ التسـجيل 1414/15/12 :
اسم المالك السابق  :هونيويل انترناشيونال انك
اسم المالك الجديد  :هونيويل انترناشيونال  ,انك
عنوان المالك السابق  :موريس تاون _ نيوجيرسى _ الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  110 :ش تابور  -موريس بالينز نيوجيرسى  0405الواليات المتحده االمريكيه , , , ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :مكتب االبراشى درماركار للمحاماة واالستشارات القانونية
عنوان الوكيل الجديد  11 :ش حسين واصف المساحة الدقى الجيزة رقم بريدى 10211

رقم العالمـة 5501900 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :سويسيتيه دى برود واى نستله س أ ش م سويسرية
تاريخ االشهار 1410/52/50 :
تاريخ التسـجيل 1410/51/14 :
اسم المالك السابق  :سوسيتيه دي برودوي نستله س أ /شركة مساهمة سويسريه
ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

اسم المالك الجديد  :سويسيتيه دى برود واى نستله س أ ش م سويسرية
عنوان المالك السابق  :فيفي _ سويسرا ,سويسرا
عنوان المالك الجديد  1155 :فيفى -سويسرا ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  105القرية الذكية  10000القاهرة

رقم العالمـة 5511001 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :ذي كوكا -كوال كمباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
تاريخ االشهار 1410/51/50 :
تاريخ التسـجيل 1410/11/59 :
اسم المالك السابق  :ذى كوكاكوال كومبانى ش متحدة
اسم المالك الجديد  :ذي كوكا -كوال كمباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
عنوان المالك السابق  21 :نورث افينيو  -ن  -و  -مدينه اتالنتا  -واليه جورجيا  - 25212الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات
المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان كوكا  --كوال بالزا اتالنتا  ،جورجيا  -- 25212،اواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  119الجزيرة  11011القاهرة

رقم العالمـة 5110510 :
الفــــئة 1 :
اسم مالكها  :اسا ابلوى اينترنس سيستمز ايه بي  -شركة خاصة محدودة المسؤولية
تاريخ االشهار 0555/10/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/59/00 :
اسم المالك السابق  :كاردو دور أيه بى شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين السويد
اسم المالك الجديد  :اسا ابلوى انترانس سيستمز اى دى دى اس ايه بى
عنوان المالك السابق  :روسكيلد فاجن ابى  ،اس  01190 -مالمو  -السويد صندوق بريد  05101رقم  101أس مالمو  -السويد,.
السويد
عنوان المالك الجديد  :بوكس  00 011 - 100الندسكرونا  -السويد  ,السويد
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  15 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  104محمد فريد

رقم العالمـة 5101024 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :فودافون جروب بي ال سي  -ذات مسؤليه محدودة
تاريخ االشهار 0550/15/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/51/00 :
اسم المالك السابق  :فودافون اير تتش بى ال سى  -شركة انجليزية عامة ذات مسئولية محدودة
اسم المالك الجديد  :فودافون جروب بي ال سي  -ذات مسؤليه محدودة
عنوان المالك السابق 9-0 :لندن رود  -نيوبيرى  -بيركشاير ار جى  1 19جيه اكس انجلترا ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :فودافون هاوس  ،ذا كونيكشن  ،نيوبوري  ،بيركشير ار جي 019اف ان  ،المملكة المتحدة  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :عبد الرحمن عادل حلمى
عنوان الوكيل الجديد  :ص .ب  10109العجوزة
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

رقم العالمـة 5121012 :
الفــــئة 91 :
اسم مالكها  :انجرسول  -راند كمبانى  -شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي
تاريخ االشهار 0552/11/50 :
تاريخ التسـجيل 0559/50/59 :
اسم المالك السابق  :انجرسول -راندكمبانى شركة .مساهمة  .مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسى
اسم المالك الجديد  :انجرسول  -راند كمبانى  -شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي
عنوان المالك السابق  055 :تشيستنت ريدج رود _وودكليف ليك نيوجيرسى  0100الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  - 155 :اى بيتى ستريت ,دايفيدسون  ,نورث كاروالينا  , 01521الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :عمرو مفيد الديب
عنوان الوكيل الجديد  :ص  .ب  - 1001القاهرة  -مصر

رقم العالمـة 5121292 :
الفــــئة 92 :
اسم مالكها  :ماريوت ورلد وايد كوربوريشن
تاريخ االشهار 0550/51/01 :
تاريخ التسـجيل 0551/50/12 :
اسم المالك السابق  :ماريوت وورلد وايد كوربوريشن شركة متحدة مؤلفة طبقا لوالية ميريالند
اسم المالك الجديد  :ماريوت ورلد وايد كوربوريشن
عنوان المالك السابق  15955 :فرينووود رود يسدا ميريالند الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  15955 :فيرنوود رود  ،بيثيسدا  ،ماريالند  ،05110الواليات المتحده االمريكيه  ,.الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  119الجزيرة  11011القاهرة

رقم العالمـة 5104251 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 0551/51/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/50/51 :
اسم المالك السابق  :شركة السويدى اليكتريك ش م م
اسم المالك الجديد  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  19 :ش بغداد  --الكوربه مصر الجديده القاهره ,مصر
عنوان المالك الجديد  :القطعه  00القطاع الخدمى األول  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -القاهرة  ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد احمد صادق السويدي  -العضو المنتدب ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :ق-00الخدمى االول  -التجمع الخامس  -القاهره الجديده

رقم العالمـة 5104250 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 0551/51/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/50/51 :
اسم المالك السابق  :شركة السويدى اليكتريك ش م م
ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

اسم المالك الجديد  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  19 :شارع بغداد  -الكوربة  -مصر الجديدة  /القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :القطعه  00القطاع الخدمى األول  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -القاهرة  ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد احمد صادق السويدي  -العضو المنتدب ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :ق-00الخدمى االول  -التجمع الخامس  -القاهره الجديده

رقم العالمـة 5104252 :
الفــــئة 10 :
اسم مالكها  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 0551/51/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/50/51 :
اسم المالك السابق  :شركة السويدى اليكتريك ش م م
اسم المالك الجديد  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  19 :شارع بغداد  -الكوربة  -مصر الجديدة  /القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :القطعه  00القطاع الخدمى األول  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -القاهرة  ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد احمد صادق السويدي  -العضو المنتدب ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :ق-00الخدمى االول  -التجمع الخامس  -القاهره الجديده

رقم العالمـة 5104259 :
الفــــئة 10 :
اسم مالكها  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 0551/51/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/50/51 :
اسم المالك السابق  :شركة السويدى اليكتريك ش م م
اسم المالك الجديد  :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  19 :شارع بغداد  -الكوربة  -مصر الجديدة  /مصر الجديدة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :القطعه  00القطاع الخدمى األول  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -القاهرة  ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد احمد صادق السويدي  -العضو المنتدب ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :ق-00الخدمى االول  -التجمع الخامس  -القاهره الجديده

رقم العالمـة 5145155 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :نوتريشيا انترناشيونال بى فى شركة هولندية
تاريخ االشهار 0550/10/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/50/10 :
اسم المالك السابق  :نوتريشيا انترناشيونال بى فى شركة هولندية
اسم المالك الجديد  :نوتريشيا انترناشيونال بى فى شركة هولندية
عنوان المالك السابق  150 :سخيبهول بوليفارد  1111 -بى جى مطار سخيبهول  -هولندا ,هولندا
عنوان المالك الجديد  :تاوروسافنيو  01202110إل إس هوفدروب  ,هولندا  ,هولندا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكيه الفكريه ويمثلها  /هاله وحيد احمد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  01بانوراما القاهرة 11111

رقم العالمـة 5140422 :
الفــــئة 0 :
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اسم مالكها  :نوفارتيس أ  .ح
تاريخ االشهار 0551/52/50 :
تاريخ التسـجيل 0551/51/15 :
اسم المالك السابق  :نوفارتيس أ ج  -شركة مساهمة سويسرية
اسم المالك الجديد  :نوفارتيس أ  .ح
عنوان المالك السابق  :ليشتسراس  9501 ، 20بازل  -سويسرا ,سويسرا
عنوان المالك الجديد  9550 :بازل  -سويسرا ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :نزية أخنوخ صادق
عنوان الوكيل الجديد  :ص  .ب  1140القاهرة

رقم العالمـة 5059150 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :فيرجين انتربرايزس ليمتد شركة بريطانية محدودة المسئولية
تاريخ االشهار 0551/51/50 :
تاريخ التسـجيل 0554/59/01 :
اسم المالك السابق  :فيرجين انتربرايزس ليمتد  -شركة بريطانية محدودة المسئولية
اسم المالك الجديد  :فيرجين انتربرايزس ليمتد شركة بريطانية محدودة المسئولية
عنوان المالك السابق  :ذا سكول هاوس  055بروك جرين لندن دبليو  0 1ار ار  -المملكة المتحدة  ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :ذى بطليشيب بلدنج  104هاررو رود لندن دبل  10ان بى انجلترا  ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :د.يوسف ميخائيل رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب - 1110كود بريدي رقم  -11011القاهره

رقم العالمـة 5001500 :
الفــــئة 25 :
اسم مالكها  :ويليام ريجلي جونيور كومباني
تاريخ االشهار 0512/52/50 :
تاريخ التسـجيل 0512/50/02 :
اسم المالك السابق  :ويليام ريجلى جونيور كومبانى شركة مساهمة امريكيه
اسم المالك الجديد  :ويليام ريجلي جونيور كومباني
عنوان المالك السابق  915 :تورث ميتشجان أفنيو  -شيكاغو  ,ايلينوى  , 15111الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  1120 :ويست بالكهوك ستريت شيكاغو الينويس  ، 15190الواليات المتحدة االمريكيه  ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد حامد
عنوان الوكيل الجديد  19 :عمارات العبور طريق صالح سالم الدور  10شقة 101

رقم العالمـة 5001501 :
الفــــئة 25 :
اسم مالكها  :ويليام ريجلي جونيور كومباني
تاريخ االشهار 0510/59/50 :
تاريخ التسـجيل 0510/51/01 :
اسم المالك السابق  :ويليام ريجلى جونيور كومبانى  -شركة مساهمة امريكية
اسم المالك الجديد  :ويليام ريجلي جونيور كومباني
عنوان المالك السابق  915 :نورث ميتشجان أفنيو  -شيكاغو  ,ايلينوى  , 15111الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
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عنوان المالك الجديد  1120 :ويست بالكهوك ستريت شيكاغو  ،الينوى  ، 15190امريكا  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد حامد
عنوان الوكيل الجديد  19 :عمارات العبور طريق صالح سالم الدور  10شقة 101

رقم العالمـة 5001912 :
الفــــئة 10 :
اسم مالكها  :بريد جيستون كوربوريشن
تاريخ االشهار 0510/51/50 :
تاريخ التسـجيل 0510/50/11 :
اسم المالك السابق  :بريد جستون كوريوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان
اسم المالك الجديد  :بريد جيستون كوربوريشن
عنوان المالك السابق  15 - 1 :كيوباشي  - 1تشوم شو  -كو  ،طوكيو  -االيابان  ,اليابان
عنوان المالك الجديد  ، 1 - 1 :كيوباشي  - 2تشوم  ،تشو  -كو  ،طوكيو  ،اليابان  ,اليابان
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  15 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة
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