
 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

 
 1187400رقم العالمـة  : 

 48   الفــــئة :
 اسم مالكها : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 

 17/10/0071تاريخ االشهار  : 
 10/01/0071تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : امبريزا كوبانا دل تاباكووتتاجر ايضا باسم كوبا تاباكو مؤسسة حكومية

 لمالك الجديد : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو اسم ا
 هافانا كوبا, كوبا -ش اوريللي  018عنوان المالك السابق : 

 انترى يونيفيرسيداد ى بيدروسو ، مونيسيبيو سيرو ، بروفينسيا ، ال هابانا ، كوبا , كوبا 77عنوان المالك الجديد : كاليه نوفا رقم 
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين  اسم الوكيل

 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1187411رقم العالمـة  : 

 48   الفــــئة :
 سا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو اسم مالكها : امبري
 17/10/0078تاريخ االشهار  : 
 18/18/0078تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : امبريزا كوبانا دل تاباكووتتاجر ايضا باسم كوبا تاباكو مؤسسة حكومية

 اكو اسم المالك الجديد : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا ب
 هافانا كوبا, كوبا -ش اوريللي  018عنوان المالك السابق : 

 انترى يونيفيرسيداد ى بيدروسو ، مونيسيبيو سيرو ، بروفينسيا ، ال هابانا ، كوبا , كوبا 77عنوان المالك الجديد : كاليه نوفا رقم 
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -سين اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل ح

 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1134401رقم العالمـة  : 

 48   الفــــئة :
 اسم مالكها : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 

 17/00/0047: تاريخ االشهار  
 00/14/0043تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : امبريازا كوبانا لوبانا ديل ناباكو

 اسم المالك الجديد : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 
 شارع اوريلى هافانا كوبا, كوبا 018عنوان المالك السابق : 

 انترى يونيفيرسيداد ى بيدروسو ، مونيسيبيو سيرو ، بروفينسيا ، ال هابانا ، كوبا , كوبا 77رقم  عنوان المالك الجديد : كاليه نوفا
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 دارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا اال 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1178887رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ) اماندا (  --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 

 17/01/0040تاريخ االشهار  : 
 01/13/0001تاريخ التسـجيل  : 

 
 ركة مصر للتجميل محمد عميش وساهر عبيد وشركاهم اماندا ش توصية بسيطةاسم المالك السابق : ش



 

2 2 

 شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ) اماندا (  --محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 
 ش عدنان المدني الصحفيين قسم العجوزة, مصر 1عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -قسم العجوزة  -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  1عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى
 جمهورية مصر العربية  -القاهرة  - 401ص . ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1177774رقم العالمـة  : 

 48   الفــــئة :
 وباتا باكو اسم مالكها : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم ك

 17/13/0000تاريخ االشهار  : 
 17/00/0001تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : امبريسا كوبانا ديل توباكوشركة مساهمة وتتاجر باسم كوبانا باكر

 اسم المالك الجديد : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 
 مدينة هافانا كوبا, كوبا -ستريت اوريللي  018عنوان المالك السابق : 

 انترى يونيفيرسيداد ى بيدروسو ، مونيسيبيو سيرو ، بروفينسيا ، ال هابانا ، كوبا , كوبا 77عنوان المالك الجديد : كاليه نوفا رقم 
 الح الدين(عبير ص -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1107777رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 اسم مالكها : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 

 17/17/0000تاريخ االشهار  : 
 41/10/1111: تاريخ التسـجيل  

 
 اسم المالك السابق : امبريسا كوبانا ديل تاباكو ش.م

 اسم المالك الجديد : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 
 كوبا, كوبا -اوريللي ستريت هافانا 018عنوان المالك السابق : 

 يدروسو ، مونيسيبيو سيرو ، بروفينسيا ، ال هابانا ، كوبا , كوباانترى يونيفيرسيداد ى ب 77عنوان المالك الجديد : كاليه نوفا رقم 
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك  4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1014011رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 اسم مالكها : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 

 17/10/1111تاريخ االشهار  : 
 10/01/1114تاريخ التسـجيل  : 

 
 مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين كوبا اسم المالك السابق : اميريسا كوبانا ديل تاباكووتعمل تحت اسم ]] كوباتا باكو[[ شركة

 اسم المالك الجديد : امبريسا كوبانا ديل تاباكو وتتاجر باسم كوباتا باكو 
 هافانا سيتي / كوبا, كوبا 018عنوان المالك السابق : اوريللي 

 سيا ، ال هابانا ، كوبا , كوباانترى يونيفيرسيداد ى بيدروسو ، مونيسيبيو سيرو ، بروفين 77عنوان المالك الجديد : كاليه نوفا رقم 
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1081114رقم العالمـة  : 

 10   الفــــئة :
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 اسم مالكها : سافكول هولدينجز )هونج كونج( ليمتد شركه محدوده المسئوليه مولفة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج
 17/01/1117تاريخ االشهار  : 
 03/18/1117تاريخ التسـجيل  : 

 
 وليه مولفة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونجاسم المالك السابق : سافكول هولدينجز )هونج كونج( ليمتد شركه محدوده المسئ

 اسم المالك الجديد : سافكول هولدينجز )هونج كونج( ليمتد شركه محدوده المسئوليه مولفة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج
 جيرفويس ستريت شيونج وان ، هونج كونج ، الصين , الصين 07 - 04عنوان المالك السابق :  جراوند فلور 

تشيونغ يواستريت ، تشيونغ شاوان ، كولون ، هونج كونج                                                                      4، بليليون بالزا ،  11، فلور  1113مالك الجديد : روم عنوان ال
 , الصين

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1083141رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
ايمن ابو السعود -رئيس مجلس االدارة  -اسم مالكها : الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة )هنى ويل (شركة مساهمة مصرية  

 ابوالسعود فوده
 17/01/1117تاريخ االشهار  : 
 11/01/1117تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة هنى ويل شركة مساهمة مصرية

ايمن ابو -رئيس مجلس االدارة  -)هنى ويل (شركة مساهمة مصرية   اسم المالك الجديد : الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة
 السعود ابوالسعود فوده

 المنطقة الصناعية, مصر 104،  107عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان قطعة 
 شرقيه, مصرال -مدينة العاشر من رمضان  - 1/0  1/4القطعة رقم  -  1 -   عنوان المالك الجديد :   المنطقة الصناعيه 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 ش حمدى الظاهر القاهرة 84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1033477رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين  شركة محدودة المسئولية -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/01/1113تاريخ االشهار  : 
 07/18/1114تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية تكساس -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال سي 

 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -لك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى اسم الما
 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة االمريكية,  - 11110فيرجينيا  -ارلينجتون  4الطابق -نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 لواليات المتحدة االمريكيةا
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010لقاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى ا 01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1070007رقم العالمـة  : 

 03   الفــــئة :
 اسم مالكها : دينتونز جروب )جمعيه سويسريه(

 17/17/1113تاريخ االشهار  : 
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 03/01/1117تاريخ التسـجيل  : 
 

 اسم المالك السابق : اس ان ار دنتون يو كى ال ال بى
 ام اى ايه ال ال بىاسم المالك الجديد : دينتونز يو كيه 

 دبليو اس المملكة المتحدة , بريطانيا 7 -ام  8عنوان المالك السابق : وان فليت بالس لندن اى سى 
 دبليو اس المملكة المتحدة , بريطانيا 7 -ام  8عنوان المالك الجديد :  وان فليت بالس لندن اى سى 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 010ص ب د : عنوان الوكيل الجدي

 

 
 1078781رقم العالمـة  : 

 8   الفــــئة :
 شركةقائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا-اسم مالكها :  هيونداى كوربوريشن  

 17/17/1114تاريخ االشهار  : 
 00/11/1110تاريخ التسـجيل  : 

 
 كوريا الجنوبية -كوريه شركة مساهمة  -اسم المالك السابق : هايونداى كوربوريشن 
 شركةقائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا-اسم المالك الجديد :  هيونداى كوربوريشن  

ساوث كوريا )كوريا الجنوبيه(, كوريا الجنوبية )جمهورية  -سيؤول  -جو  -جونجنو  -كا  0-شينمونرو  -113عنوان المالك السابق : 
 كوريا(

 جو ، سيول ، جمهورية كوريا , , , , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جل ، جونجن  1، يلجوك رو  17عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : شركة بيانات للملكية الفكرية 

  00400بانوراما اكتوبر القاهرة  70ص ب  014شقة   01عمارات العبور طريق صالح سالم الدور    08رقم  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1113177رقم العالمـة  : 

 47   الفــــئة :
 اسم مالكها : اى كيو فى آى أيه انك 

 17/01/1114تاريخ االشهار  : 
 17/17/1110تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -اسم المالك السابق : كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد 

 اسم المالك الجديد : اى كيو فى آى أيه انك 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 13401ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  44لمالك السابق : عنوان ا

، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة  7178اى ام اس درايف ، بارسيبانى ، نيوجيرسي  011عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 يد : سماس للملكية الفكريةاسم الوكيل الجد
 00400القاهرة  -بانوراما اكتوبر  70ص ب  -مدينة نصر  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1113173رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 اسم مالكها : اى كيو فى آى أيه انك 

 17/01/1114تاريخ االشهار  : 
 17/17/1110تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -اسم المالك السابق : كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد 

 اسم المالك الجديد : اى كيو فى آى أيه انك 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 13401ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  44عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة  7178اى ام اس درايف ، بارسيبانى ، نيوجيرسي  011: عنوان المالك الجديد 

 االمريكية
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 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
 00400القاهرة  -بانوراما اكتوبر  70مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1113177العالمـة  :  رقم

 88   الفــــئة :
 اسم مالكها : اى كيو فى آى أيه انك 

 17/17/1110تاريخ االشهار  : 
 03/00/1110تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -اسم المالك السابق : كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد 

 اسم المالك الجديد : اى كيو فى آى أيه انك 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 13401ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  44:  عنوان المالك السابق
، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة  7178اى ام اس درايف ، بارسيبانى ، نيوجيرسي  011عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ملكية الفكريةاسم الوكيل الجديد : سماس لل

 00400القاهرة  -بانوراما اكتوبر  70مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1113174رقم العالمـة  : 

 47   الفــــئة :
 اسم مالكها : اى كيو فى آى أيه انك 

 17/01/1110تاريخ االشهار  : 
 04/11/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -المالك السابق : كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد اسم 

 اسم المالك الجديد : اى كيو فى آى أيه انك 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 13401ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  44عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة  7178درايف ، بارسيبانى ، نيوجيرسي  اى ام اس 011عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

 00400القاهرة  -بانوراما اكتوبر  70مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1113170رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 اسم مالكها : اى كيو فى آى أيه انك 

 17/00/1114تاريخ االشهار  : 
 17/13/1110تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -اسم المالك السابق : كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد 

 اسم المالك الجديد : اى كيو فى آى أيه انك 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 13401يتس رود، دانبري كونيتيكت، ووستر ها 44عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة  7178اى ام اس درايف ، بارسيبانى ، نيوجيرسي  011عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

 00400القاهرة  -بانوراما اكتوبر  70مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1113131رقم العالمـة  : 

 88   الفــــئة :
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 اسم مالكها : اى كيو فى آى أيه انك 
 17/01/1114تاريخ االشهار  : 
 00/14/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -: كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد اسم المالك السابق 

 اسم المالك الجديد : اى كيو فى آى أيه انك 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 13401ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  44عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة  7178بانى ، نيوجيرسي اى ام اس درايف ، بارسي 011عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

 00400القاهرة  -بانوراما اكتوبر  70مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  -عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1111410رقم العالمـة  : 

 41   ئة :الفــــ
 اسم مالكها : لبان لالغذيه ش م م 

 17/10/1101تاريخ االشهار  : 
 18/11/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة عمانية ذات مسئولية محدودة --اسم المالك السابق : شركة على وعبد الكريم التجارية ) اتكو( ش. م .م 

 اسم المالك الجديد : اتكو للصناعات الغذائيه ش م م 
 سلطنة عمان , عمان -روى  - 001رمز بريدى  704المالك السابق : ص. ب  عنوان

 مسقط عمان , عمان 001، روي  704عنوان المالك الجديد : غال الصناعيه ، بوشر ، محافظه مسقط ، ص ب 
 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل

 القاهرة 00770الملك الصالح كود رقم  3ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1111411رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 اسم مالكها : لبان لالغذيه ش م م 

 17/10/1101تاريخ االشهار  : 
 18/11/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة عمانية ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : شركة على وعبد الكريم التجارية ) اتكو( ش. م .م 

 و للصناعات الغذائيه ش م م اسم المالك الجديد : اتك
 سلطنة عمان , عمان -روى  - 001رمز بريدى  704عنوان المالك السابق : ص. ب 

 مسقط عمان , عمان 001، روي  704عنوان المالك الجديد : غال الصناعيه ، بوشر ، محافظه مسقط ، ص ب 
 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل

 القاهرة  00770الصالح كود رقم  الملك 3ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1141141رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : هيونداى كوربوريشن قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

 17/17/1101تاريخ االشهار  : 
 17/00/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 كوريا الجنوبية -مة كوريه شركة مساه -اسم المالك السابق : هايونداى كوربوريشن 

 اسم المالك الجديد : هيونداى كوربوريشن قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا
ساوث كوريا )كوريا الجنوبيه(, , , , كوريا الجنوبية  -سيؤول  -جو  -جونجنو  -كا ايه  -0شينمونرو  113عنوان المالك السابق : 

 )جمهورية كوريا(
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 جو ، سيول ، جمهورية كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جل ، جونغو  -  1رو  -، يلجوك  17يد : عنوان المالك الجد
 اسم الوكيل الجديد : شركة بيانات للملكية الفكرية 

  00400 بانوراما اكتوبر القاهرة 70ص ب  014شقة   01عمارات العبور طريق صالح سالم الدور    08رقم  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1140484رقم العالمـة  : 

 84   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

 17/14/1101تاريخ االشهار  : 
 10/01/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 لغذائية ( مؤسسة فرديةاسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد ) ابو شادى للتوريدات ا

 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
 القاهرة, مصر -ارض الجولف  -ش النزهة  01عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  1004عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1140471رقم العالمـة  : 

 17   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -ت الغذائية اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدا

 17/14/1101تاريخ االشهار  : 
 10/01/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد ) ابو شادى للتوريدات الغذائية ( مؤسسة فردية

 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
 القاهرة, مصر -ارض الجولف  -ش النزهة  01عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر -البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  1004عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84نوان الوكيل الجديد : ع

 

 
 1140470رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

 تاريخ االشهار  : 
 10/01/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 لسابق : محمد مصطفى محمد ) ابو شادى للتوريدات الغذائية ( مؤسسة فرديةاسم المالك ا

 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
 القاهرة, مصر -ارض الجولف  -ش النزهة  01عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر -البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -الرقم ش بن ا 1004عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1140478رقم العالمـة  : 

 7   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -سم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية ا

 17/14/1101تاريخ االشهار  : 
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 10/01/1101تاريخ التسـجيل  : 
 

 فردى -اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -دى للتوريدات الغذائية اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شا

 القاهرة, مصر -ارض الجولف  -ش النزهة  01عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر -البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  1004عنوان المالك الجديد : 

 يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى 
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1140477رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

 17/14/1101تاريخ االشهار  : 
 10/01/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 فردى -اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

 صرالقاهرة, م -ارض الجولف  -ش النزهة  01عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر -البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  1004عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1147871لعالمـة  : رقم ا

 47   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/01/1101تاريخ االشهار  : 
 10/14/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى  اسم المالك السابق :

 الواليات المتحدة األمريكية
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 واليات المتحدة األمريكيةال
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - 11110نورث كورتهاوس رود أرلينجتون ، فيرجينيا 0411عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
المريكيه , ، الواليات المتحدة ا 1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1147013رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/11/1100تاريخ االشهار  : 
 10/10/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 
 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 
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، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -عادل حسين اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1147017رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/11/1100:  تاريخ االشهار 
 10/10/1108تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 
 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 

ت المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ، الواليا 01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -محمد بركات  احمد-اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1147014رقم العالمـة  : 

 08   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/11/1100تاريخ االشهار  : 
 10/10/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 
 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 

ريكية, الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة األم 01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1147010رقم العالمـة  : 

 04   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/11/1100تاريخ االشهار  : 
 10/10/1101:   تاريخ التسـجيل

 
 شركة أمريكية متحدة -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 
 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 

ت المتحدة ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليا 01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك الجديد : 
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 االمريكية
 ن(عبير صالح الدي -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1147040رقم العالمـة  : 

 47   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/11/1100تاريخ االشهار  : 
 10/10/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 
 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 
 ريكيةاالم

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4ل الجديد : عنوان الوكي

 

 
 1147044رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/10/1104تاريخ االشهار  : 
 17/11/1108تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة ---سابق : كينيث كول برودكشن ، أنك اسم المالك ال

 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314لمالك الجديد : عنوان ا
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1147048رقم العالمـة  : 

 08   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/14/1104تاريخ االشهار  : 
 17/11/1108تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -كول برودكشن ، أنك  اسم المالك السابق : كينيث

 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314 عنوان المالك الجديد :

 االمريكية
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 ج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرةش ابو الفدا بر 4عنوان الوكيل الجديد : 
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 1147047رقم العالمـة  : 

 04   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/14/1101تاريخ االشهار  : 
 17/11/1108تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -أنك  اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ،

 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 
، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100ع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك ويست شار 314عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 الدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا ا 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1147043رقم العالمـة  : 

 17   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/10/1104تاريخ االشهار  : 
 17/11/1108تاريخ التسـجيل  : 

 
 مريكية متحدةشركة أ -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 
 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100يوريورك ، نيويورك ويست شارع الخمسين ، ن 314عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 الحادى عشر الزمالك القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور  4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1147047رقم العالمـة  : 

 47   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/00/1101تاريخ االشهار  : 
 17/11/1108تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 
 شركة أمريكية متحدة ---اسم المالك الجديد : كينيث كول برودكشن ، أنك 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01100يورك ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيو 314عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 زمالك القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر ال 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1147044رقم العالمـة  : 
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 47   الفــــئة :
 شركة أمريكية متحدة ---اسم مالكها : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 17/11/1100تاريخ االشهار  : 
 17/11/1101تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية متحدة -اسم المالك السابق : كينيث كول برودكشن ، أنك 

 شركة أمريكية متحدة ---جديد : كينيث كول برودكشن ، أنك اسم المالك ال
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
لواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ، ا 01100ويست شارع الخمسين ، نيوريورك ، نيويورك  314عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1140178رقم العالمـة  : 

 84   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

 17/00/1101تاريخ االشهار  : 
 01/18/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 ى للتوريدات الغذائيةمنشأة فردية بأسم عند أبو شاد -اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
 ش النزهه ارض الجولف مصر الجديدة, مصر 01عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر -البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  1004عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1140140رقم العالمـة  : 

 84   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -الغذائية  اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات

 17/00/1101تاريخ االشهار  : 
 01/18/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 منشاة فردية --عند أبو شادى للتوريدات الغذائية  --اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

 مصرى الجنسية -ردية منشأة ف -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
 القاهرة , مصر --مصر الجديدة  --ارض الجولف  --ش النزهه  01عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر -البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  1004عنوان المالك الجديد : 

 ظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حاف
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183774رقم العالمـة  : 

 8   الفــــئة :
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -اسم مالكها : الشركة  العربيه السعودية للبترول 

 ديةالسعو
 17/17/1100تاريخ االشهار  : 
 04/14/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 
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ة شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربي -اسم المالك الجديد : الشركة  العربيه السعودية للبترول 
 السعودية

 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك الجديد : 

 ف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوس
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183778رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
لقوانين المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا -اسم مالكها : الشركة  العربيه السعودية للبترول 

 السعودية
 17/17/1100تاريخ االشهار  : 
 10/14/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 

 السعودية
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -سعودية للبترول اسم المالك الجديد : الشركة  العربيه ال

 السعودية
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -دهران  -يسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183777رقم العالمـة  : 

 03   الفــــئة :
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -ا : الشركة  العربيه السعودية للبترول اسم مالكه
 السعودية

 17/13/1100تاريخ االشهار  : 
 04/13/1104تاريخ التسـجيل  : 

 
سوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمر -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 

 السعودية
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -اسم المالك الجديد : الشركة  العربيه السعودية للبترول 

 السعودية
 لسعودية, المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية ا - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -لظاهر القاهرة  ص ش حمدى ا 84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183773رقم العالمـة  : 

 80   الفــــئة :
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -اسم مالكها : الشركة  العربيه السعودية للبترول 

 السعودية
 17/13/1100تاريخ االشهار  : 
 11/01/1108تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 

 السعودية
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بية شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العر -اسم المالك الجديد : الشركة  العربيه السعودية للبترول 
 السعودية

 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك الجديد : 

 وسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان ي
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183777رقم العالمـة  : 

 8   الفــــئة :
قا لقوانين المملكة العربية شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طب -اسم مالكها : الشركة  العربيه السعودية للبترول 

 السعودية
 17/17/1100تاريخ االشهار  : 
 10/14/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
المملكة العربية  -شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 

 السعودية
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -ه السعودية للبترول اسم المالك الجديد : الشركة  العربي

 السعودية
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183774رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -لكها : الشركة  العربيه السعودية للبترول اسم ما

 السعودية
 17/17/1100تاريخ االشهار  : 
 10/14/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
المملكة العربية  -بمرسوم ملكى طبقا لقوانين شركة ذات مسئولية محدودة انشئت  -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 

 السعودية
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -اسم المالك الجديد : الشركة  العربيه السعودية للبترول 

 السعودية
 بية السعودية, المملكة العربية السعوديةالمملكة العر - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -مدى الظاهر القاهرة  ص ش ح 84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183770رقم العالمـة  : 

 03   الفــــئة :
شركة ذات مسئولية محدودة انشات بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -اسم مالكها : الشركة العربيه السعودية للبترول 

 السعودية
 17/17/1100تاريخ االشهار  : 
 10/14/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
المملكة العربية  -شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 

 السعودية
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العربية  شركة ذات مسئولية محدودة انشات بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة -اسم المالك الجديد : الشركة العربيه السعودية للبترول 
 السعودية

 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400داحران  -عنوان المالك الجديد : ايسترن افينيو 

 يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان 
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1183731رقم العالمـة  : 

 80   الفــــئة :
طبقا لقوانين المملكة العربية شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى  -اسم مالكها : الشركة  العربيه السعودية للبترول 

 السعودية
 17/17/1100تاريخ االشهار  : 
 04/14/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
المملكة العربية  -شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : الشركة السعودية للبترول 

 السعودية
شركة ذات مسئولية محدودة انشئت بمرسوم ملكى طبقا لقوانين المملكة العربية  -بيه السعودية للبترول اسم المالك الجديد : الشركة  العر

 السعودية
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -داهران  -ايسترن افينيو  0عنوان المالك السابق : 
 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - 40400 -ن داهرا -ايسترن افينيو  0عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  14ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  84عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1187418رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 الواليات المتحده االمريكيه   -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -م مالكها : لينكولن جلوبال ، انك اس

 17/14/1100تاريخ االشهار  : 
 11/00/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة امريكية متحدة -اسم المالك السابق : لينكولن جلوبال انك 

الواليات المتحده   -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -جديد : لينكولن جلوبال ، انك اسم المالك ال
 االمريكيه 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  00784سى اية  -سيتى اوف انداسترى  -ريالرود ستريت  07710عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحده االمريكيه , , , , الواليات  -  01371نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  0031وان المالك الجديد : عن
 المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1187417رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 الواليات المتحده االمريكيه   -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -اسم مالكها : لينكولن جلوبال ، انك 

 17/14/1100تاريخ االشهار  : 
 11/00/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة امريكية متحدة -جلوبال انك اسم المالك السابق : لينكولن 

الواليات المتحده   -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -اسم المالك الجديد : لينكولن جلوبال ، انك 
 االمريكيه 
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حدة االمريكية , الواليات الواليات المت 00784سى اية  -سيتى اوف انداسترى  -ريالرود ستريت  07710عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحده االمريكيه , , , , الواليات  -  01371نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  0031عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 010مورية جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التي 01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1187413رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 الواليات المتحده االمريكيه   -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -اسم مالكها : لينكولن جلوبال ، انك 

 17/14/1100تاريخ االشهار  : 
 11/00/1100ل  : تاريخ التسـجي

 
 شركة امريكية متحدة -اسم المالك السابق : لينكولن جلوبال انك 
الواليات المتحده   -شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -اسم المالك الجديد : لينكولن جلوبال ، انك 

 االمريكيه 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  00784سى اية  -يتى اوف انداسترى س -ريالرود ستريت  07710عنوان المالك السابق : 

 المتحدة االمريكية
الواليات المتحده االمريكيه , , , , الواليات  -  01371نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  0031عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 ديع رزقاسم الوكيل الجديد : ناهد و
 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1134444رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم مالكها : بيستواى انفالتابلز اند ماتريال كورب 

 17/17/1103تاريخ االشهار  : 
 04/10/1103تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : بيستواى انفالتابلز اند ماتريال كورب 
 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك الجديد : بيستواى انفالتابلز اند ماتريال كورب 

 الصين, , , , الصين -, بى ار  110401كاو ان رود , شانغهاى  4137 عنوان المالك السابق :
 ، الصين ., الصين 110401، طريق جين يوان وو ، شانغهاى  114عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : مكتب االبراشي  ودرمار كار 
 جيزةال -الدقى  -ميدان المساحة  -ش . حسين واصف  03عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1133748رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 شركة متحدة امريكية -اسم مالكها : جونيبر نتويركس , انك 

 17/11/1104تاريخ االشهار  : 
 03/17/1104تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة امريكية -اسم المالك السابق : جونبير نتويركس , انك 

 شركة متحدة امريكية -يركس , انك اسم المالك الجديد : جونيبر نتو
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 08140نورث ماتيلدا افينيو صنيفال , كاليفورنيا  0008عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
 لواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكيه, ا 08140انوفيشن واى سنيفال كاليفورنيا  0044عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج
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 مصر الجديدة القاهرة 1أ ش نخلة المطيعي شقة  17عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1100014رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركةقائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا-اسم مالكها :  هيونداى كوربوريشن  

 17/14/1108اريخ االشهار  : ت
 11/11/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -اسم المالك السابق : هيونداى كوربوريشن 
 شركةقائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا-اسم المالك الجديد :  هيونداى كوربوريشن  

 جمهورية كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -سيول  -جو  -جونجن  -دونج  -جى  - 1-081عنوان المالك السابق : 
 جو ، سيول ، جمهورية كوريا , , , , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جل ، جونجن  1، يلجوك رو  17عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : بيانات للملكية الفكرية
 014شقة  01الدور  08عمارات  العبور   عمارة  - 00400القاهرة  -بانوراما اكتوبر  70ص .ب  يد : عنوان الوكيل الجد

 

 
 1107704رقم العالمـة  : 

 00 - 0   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : شركة منلو للتجارة والصناعة 

 17/13/1104تاريخ االشهار  : 
 11/18/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة  -شركة منلو للتجارة والتوزيع  dnaشركة مساهمة مصرية  -اسم المالك السابق : شركة منلو للتجارة والتوزيع 

 مصرية
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : شركة منلو للتجارة والصناعة 

 النزهة الجديدة , , , , مصر-شارع جوزيف تيتو07عنوان المالك السابق : 
 الشرقية, مصر -مدينة العاشر من رمضان  - 03قطعة رقم  -نوان المالك الجديد : المصنع الكائن فى المنطقة الصناعية ع

 اسم الوكيل الجديد : 
 الجيزة-الدقى 144ص.ب.عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1414873رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ال ال سى اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية  ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال سى 

 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى  اسم
 الواليات المتحدة األمريكية
ه ., , , , الواليات المتحده االمريكي 11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414877رقم العالمـة  : 
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 08   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 

 17/01/1107ريخ التسـجيل  : تا
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 كيةالواليات المتحدة األمري
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
ريكيه , ، الواليات المتحدة االم 1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414874رقم العالمـة  : 

 03   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  شركة محدودة -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 

 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -رك سيرفيسيز ال ال سى اسم المالك الجديد : فيريزون تريدما
 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 
 مريكيةالواليات المتحدة اال

، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 
 الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 فريد محمد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1414870رقم العالمـة  : 

 04   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية  محدودة  -المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى  اسم

 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 
 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 
 ريكيةالواليات المتحدة االم

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان 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

 
 1414841رقم العالمـة  : 

 18   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -لقوانين شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -حدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين شركة م -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414840رقم العالمـة  : 

 17   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة  -مارك سيرفيسز ال ال سى  اسم المالك السابق : فيريزون تريد

 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 
 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ارلينجتون ، فيرجينيا  ذا فلور  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 وديع رزق اسم الوكيل الجديد : ناهد
 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1414841رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 يات المتحدة األمريكيةالوال
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -بقا لقوانين شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة ط -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711ت آى ستريت ، ان دبليو ، سوي 0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
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 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1414844رقم العالمـة  : 

 47   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -كها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى اسم مال

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 أمريكية ذات مسئولية محدودة شركة  -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01الجديد :  عنوان الوكيل
 

 
 1414847رقم العالمـة  : 

 47   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 
 -وير واليه ديال -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  - 11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ى سي ايست ، واشنطن د 711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414843رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ك سيرفيسيز ال ال سى اسم مالكها : فيريزون تريدمار
 الواليات المتحدة األمريكية

 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز  ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
يكيه ., , , , الواليات المتحده االمر 11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 
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 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ية جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمور 01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414847رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة  -فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال سى  dnaالواليات المتحدة األمريكية 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
, , , , الواليات المتحدة االمريكيه 11110ذا فلور ارلينجتون فيرجينيا  0نورث كورت هوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010دن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جار 01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414844رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 

 17/01/1107التسـجيل  :  تاريخ
 

 شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 مريكيةالواليات المتحدة األ
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية
االمريكيه ,  ، الواليات المتحدة 1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414840رقم العالمـة  : 

 80   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -حدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين شركة م -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسيز ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -يريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى اسم المالك الجديد : ف

 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411عنوان المالك السابق : 

 ت المتحدة االمريكيةالواليا
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ص ب  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1414800رقم العالمـة  : 

 87   الفــــئة :
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم مالكها : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
 17/17/1107تاريخ االشهار  : 
 17/01/1107تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم المالك السابق : فيريزون تريد مارك سيرفيسز ال ال سى 
 -واليه ديالوير  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك الجديد : فيريزون تريدمارك سيرفيسيز ال ال سى 

 الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحده االمريكيه ., , , ,  11110ذا فلور  ارلينجتون ، فيرجينيا  0نورث كورت هاوس رود  0411لسابق : عنوان المالك ا

 الواليات المتحدة االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكيه ,  1117ايست ، واشنطن دى سي  711آى ستريت ، ان دبليو ، سويت  0411عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكيةالواليات 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 010ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1430843رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 شركة أمريكية   -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/18/1111تاريخ االشهار  : 
 18/14/1111ريخ التسـجيل  : تا
 

 اسم المالك السابق : ألين تكنولوجي انك
 شركة أمريكية   -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 

, الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4لجديد : عنوان الوكيل ا

 

 
 1430847رقم العالمـة  : 

 80   الفــــئة :
 شركة أمريكية   -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1104تاريخ االشهار  : 
 14/01/1100تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة امريكية  -نولوجي انك  اسم المالك السابق : ألين تك
 شركة أمريكية   -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 

, الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

, الواليات المتحدة االمريكية ., الواليات المتحدة  07048ركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا اوركارد با 1411عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا  4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1430844رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركة أمريكية .  -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1104تاريخ االشهار  : 
 14/01/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة امريكية -اسم المالك السابق : ألين تكنولوجي انك  

 شركة أمريكية .  -لك الجديد : ألين تكنولوجي انك اسم الما
, الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
, الواليات المتحدة االمريكية ., الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 قاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك ال 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1430840رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 شركة أمريكية .  -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1104تاريخ االشهار  : 
 14/01/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة امريكية  -اسم المالك السابق : ألين تكنولوجي انك  
 ركة أمريكية .ش  -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 

, الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

لواليات المتحدة , الواليات المتحدة االمريكية ., ا 07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1430881رقم العالمـة  : 

 80   الفــــئة :
 شركة أمريكية .  -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1104تاريخ االشهار  : 
 14/01/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة أمريكية   -اسم المالك السابق : ألين تكنولوجي انك 
 شركة أمريكية .  -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 

, الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411: عنوان المالك السابق 
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 االمريكية
, الواليات المتحدة االمريكية ., الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -يل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين اسم الوك

 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1430880رقم العالمـة  : 

 88   الفــــئة :
 شركة أمريكية   -ن تكنولوجي انك اسم مالكها : ألي
 17/01/1104تاريخ االشهار  : 
 14/01/1100تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة امريكية -اسم المالك السابق : ألين تكنولوجي انك  
 شركة أمريكية   -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 

, الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة  07048اليفورنيا اوركارد باركواي , سان جوزيه, ك 1411عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -ات التجاريه )محمد عادل حسين اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالم
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1478844رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة أمريكية .  -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1100الشهار  : تاريخ ا
 18/14/1111تاريخ التسـجيل  : 

 
 إنك   -اسم المالك السابق : االين تكنولوجى  
 شركة أمريكية .  -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 

, , , الواليات  الواليات المتحدة االمريكية , -  07048كاليفورنيا  -سان جوزيه  -أورشارد باركوى  1411عنوان المالك السابق :  
 المتحدة االمريكية

, الواليات المتحدة االمريكية ., الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -ت احمد محمد بركا-اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1478848رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركة أمريكية .  -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1100تاريخ االشهار  : 
 18/14/1111تاريخ التسـجيل  : 

 
 إنك  -اسم المالك السابق : االين تكنولوجى 

 شركة أمريكية .  -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 
الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات  - 07048كاليفورنيا  -سان جوزيه   -أورشارد باركوى  1411عنوان المالك السابق :  

 المتحدة االمريكية
, الواليات المتحدة االمريكية ., الواليات المتحدة  07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411لك الجديد : عنوان الما
 االمريكية
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 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1478843رقم العالمـة  : 

 81   الفــــئة :
 شركة أمريكية .  -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1100تاريخ االشهار  : 
 18/14/1111تاريخ التسـجيل  : 

 
 إنك   -اسم المالك السابق : االين تكنولوجى 

 شركة أمريكية .  -اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي انك 
الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات   - 07048كاليفورنيا  -سان جوزيه  -أورشارد باركوى  1411عنوان المالك السابق :  

 المتحدة االمريكية
, الواليات المتحدة االمريكية ., الواليات المتحدة  07048ه, كاليفورنيا اوركارد باركواي , سان جوزي 1411عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 

 حادى عشر الزمالك القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور ال 4عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 1478847رقم العالمـة  : 

 88   الفــــئة :
 شركة أمريكية .  -اسم مالكها : ألين تكنولوجي انك 

 17/01/1100تاريخ االشهار  : 
 18/14/1111تاريخ التسـجيل  : 

 
 إنك   -اسم المالك السابق : االين تكنولوجى 
 شركة أمريكية .  -نك اسم المالك الجديد : ألين تكنولوجي ا

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات  - 07048كاليفورنيا  -سان جوزيه  -أورشارد باركوى  1411عنوان المالك السابق :  
 المتحدة االمريكية

يكية ., الواليات المتحدة , الواليات المتحدة االمر 07048اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  1411عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين 
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 1470311: رقم العالمـة  

 17 - 18   الفــــئة :
 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم مالكها : اتوم الفرعونية للمنسوجات والمالبس الجاهزة 

 17/14/1111تاريخ االشهار  : 
 10/10/1111تاريخ التسـجيل  : 

 
 ودة شركة ذات مسئولية محد -اسم المالك السابق : اتوم الفرعونية للمنسوجات والمالبس الجاهزة 
 شركة ذات مسئولية محدودة  -اسم المالك الجديد : اتوم الفرعونية للمنسوجات والمالبس الجاهزة 

بحوض خارج الزمام المستجد رقم  4473بالدور الخامس بالعقار المقام على قطعة االرض  B0 - 7عنوان المالك السابق : الوحدة رقم 
 القاهرة , , , , مصر -المعادى  -هريزنس بمشروع ريحان  -بمدخل مدنية زهراء المعادى  14

 -زهراء المعادى  -الشطر الثالث عشر  43بلوك م/  0بالدور االول بعد االرضى بالعقار رقم  8عنوان المالك الجديد : الوحدة رقم 
 القاهرة , مصر

 مدير مسؤل ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : عيسي محمد محمد عيسي 
 -زهراء المعادى  -الشطر الثالث عشر  43بلوك م/  0الدور االول بعد االرضي بالعقار رقم  8الوحده رقم ل الجديد : عنوان الوكي
 المعادى 
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