
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 ٠٠٠٧٦٠٦رقم العالمـة  : 

  ٢٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : سكل كونسيومر برودكتس ليمتد 

  ٠٧/٠٩/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٨/١٩٦٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : اس بى كونسيومر برودكتس ليمتد

  اسم المالك الجديد : سكل كونسيومر برودكتس ليمتد 
  شارل سانت جول لندن انجلترا, بريطانيا ٢٠٤- ١٨٢بق : عنوان المالك السا

 انجلترا, بريطانيا - يو اتش   ٣ - ١باث رود ، سلوغ ، بيركشاير / اس ال   ١٠٣ - ١٠٥عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق

  القاهرة  - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٠٧٦٠٩لعالمـة  : رقم ا

  ١٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : سكل كونسيومر برودكتس ليمتد 

  ٢٧/٠٩/١٩٤٣تاريخ االشهار  : 
  ٠٣/٠٥/١٩٦٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : اس بي كونيسوم برودكتس ليمتد شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة

  ليمتد  اسم المالك الجديد : سكل كونسيومر برودكتس
  انجلترا, بريطانيا -الحى الشرقي األول -لندن  -ش . سانت جون  ٢٠٤ - ١٨٢عنوان المالك السابق : 
 انجلترا, بريطانيا - يو اتش   ٣ - ١باث رود ، سلوغ ، بيركشاير / اس ال   ١٠٣ - ١٠٥عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق
  القاهرة  - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب :  عنوان الوكيل الجديد

 

 
 ٠٠٢٣٣٣١رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : ثرى أم كمبانى شركة متحدة

  ٠٧/٠٤/١٩٦٢تاريخ االشهار  : 
  ١٩/١٠/١٩٥٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ثرى ام كمبانى

  دةاسم المالك الجديد : ثرى أم كمبانى شركة متح
  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية - ٥٥١٤٤هدسون رود سانت بول مينيسوتا  ٢٥٠١عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٥٥١٤٤طريق هدسون _مدينة سانت بول _ والية مينسوتا ٢٥٠١عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 وكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزقاسم ال

  القاهرة  - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٢٣٣٤٠رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : ثرى أم كمبانى شركة متحدة

  ٠٧/٠٥/١٩٦٢تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/٠٥/١٩٥٣تاريخ التسـجيل  : 
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  ثري ام كمباني شركة محدودة andكمبانى شركة متحدة  اسم المالك السابق : ثرى أم
  اسم المالك الجديد : ثرى أم كمبانى شركة متحدة

  الواليات المتحدة االمريكيه, , , , الواليات المتحدة االمريكية -مدينة سان بول  -طريق فوكرير  ٩٠٠عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٥٥١٤٤انت بول _ والية مينسوتا طريق هدسون _مدينة س٢٥٠١عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق

  القاهرة  - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٥٨٩٧٢رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  وربوريشناسم مالكها : اتالنتك ريكوردنج ك

  تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/٠٢/١٩٨٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : انالتنيك ريكوردنج كوربوريشن
  اسم المالك الجديد : اتالنتك ريكوردنج كوربوريشن

  , الواليات المتحدة االمريكية-عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية - ١٠٠١٩يورك برودواى ، نيويورك  ، نيو ١٦٣٣- عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
  القاهرة ١١٥٥٩الملك الصالح كود رقم  ٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٦٠٦٣٢رقم العالمـة  : 

  ٢٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : سكل كونسيومر برودكتس ليمتد 

  ٠٧/١١/١٩٨٤االشهار  : تاريخ 
  ٢٥/٠٤/١٩٨٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : اس بى كوسنيومر برودكتس ليمتد / ش. محدوده المسئوليه

  اسم المالك الجديد : سكل كونسيومر برودكتس ليمتد 
  لترا, بريطانياانج -الحى الشرقى المركز االول  -لندن  ٣٠٤ - ١٨٢عنوان المالك السابق : ش. سانت جون رقم 

 انجلترا, بريطانيا - يو اتش   ٣ - ١باث رود ، سلوغ ، بيركشاير / اس ال   ١٠٣ - ١٠٥عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق

  القاهرة -  ١١٥١١كود رقم -  ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٦٠٦٣٣رقم العالمـة  : 

  ٢٥   الفــــئة :
  سم مالكها : سكل كونسيومر برودكتس ليمتد ا

  ٠٧/١١/١٩٨٤تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٣/١٩٨٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : اس بى كونسيومر برودكتس ليمتد  شركة بريطانية محدودة المسئولية

  اسم المالك الجديد : سكل كونسيومر برودكتس ليمتد 
  انجلترا , , , , بريطانيا -الحى الشرقى المركزى االول  -لندن  ٢٠٤-١٨٢نت جون رقم عنوان المالك السابق : شارع سا

 انجلترا, بريطانيا - يو اتش   ٣ - ١باث رود ، سلوغ ، بيركشاير / اس ال   ١٠٣ - ١٠٥عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق

  القاهرة  - ١١٥١١م كود رق -  ١١١٧ص ب عنوان 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

 ٠٠٧١٩١٢رقم العالمـة  : 
  ٣٥   الفــــئة :

  ش. مساهمه - اسم مالكها : شركة سويت سنتر لصناعة الحلويات الفورنايو  سوفلية 
  ٠٧/٠٣/١٩٩٠تاريخ االشهار  : 

  ٢٩/٠١/١٩٩١تاريخ التسـجيل  : 
  

  و شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : شركة سويت سنتر لصناعة الحلويات الفورناي
  ش. مساهمه -اسم المالك الجديد : شركة سويت سنتر لصناعة الحلويات الفورنايو  سوفلية 

  القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -شارع احمد تيسير  ٣عنوان المالك السابق : 
 القاهره, , , , مصر - مصر الجديده  - ش احمد تيسير ٣عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع) -يد : محمد فاروق عبد المنعم اسم الوكيل الجد
  لقاهرة  -مصر الجديدة  -ش احمد تيسير  ٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٩٧٤٣رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  شركة مساهمة -اسم مالكها : انفيست كورب س . أ 

  ٠٧/٠٢/١٩٩٤تاريخ االشهار  : 
  ٠١/٠٥/١٩٩٤ـجيل  : تاريخ التس

  
  اسم المالك السابق : انفيستكورب س ا ش م

  شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : انفيست كورب س . أ 
جراند سايمان  ١١١١عنوان المالك السابق : زى اوفسيس اوف باجيت براون تراست كمبانى ال تى دى بويندارى هول كريكيت ص ب 

  كسمبورجسايمان ايسالند, لو ١١٠٢-  ١كيه يو 
 ١١٠٢- ١جراند سايمان كيه يو  ١١١١عنوان المالك الجديد :  باجيت براون تراست كمبانى ال تى دى بويندارى هول كريكيت ص ب 

 سايمان ايسالند, بلجيكا
 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 ٣عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٠٩٥٣٤رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة مصنع النا لمعجون االسنان ومنتجات التجميل . شركة مساهمة مصرية

  ٠٧/١٢/١٩٩٩تاريخ االشهار  : 
  ١٤/٠٦/٢٠٠٠ل  : تاريخ التسـجي

  
  اسم المالك السابق : شركه مصنع النا لمعجون االسنان ومنتجات التجميل ش . م. م

  اسم المالك الجديد : شركة مصنع النا لمعجون االسنان ومنتجات التجميل . شركة مساهمة مصرية
  مصر الجديدة القاهرة, مصر - روكسى  -ش السلحدار  ١١عنوان المالك السابق : 

 المنطقة الصناعية, مصر ٢٥/  ٥/  ١١قطعة رقم  -لمالك الجديد : العاشر من رمضان عنوان ا
 اسم الوكيل الجديد : باهر حافظ

  الجيزة -مدينة الشيخ زايد  -الحى السادس عشر  -فيالت حدائق زايد   - ٥٣٠فيال عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٤٩٣رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  شركه محدودة المسئولية - كها :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال اسم مال

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال 
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  شركه محدودة المسئولية -ريزورتس أس . ايه. أر. ال  اسم المالك الجديد :  أف أر أتش أى هوتلز &
  لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦عنوان المالك السابق : 
 لوكسمبرج , دوقية لوكسمبرج العظمى , لوكسمبورج ١٦١٠ -افينيو دى الجاير ، ال   ١٠ -  ٨عنوان المالك الجديد : 

 يباسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الد
  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٤٩٤رقم العالمـة  : 

  ٢٥   الفــــئة :
  شركه محدودة المسئولية - اسم مالكها :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال 

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  ذات مسئولية محدودة -بق : اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال اسم المالك السا

  شركه محدودة المسئولية -اسم المالك الجديد :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال 
  لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦عنوان المالك السابق : 
 لوكسمبرج , دوقية لوكسمبرج العظمى , لوكسمبورج ١٦١٠ -فينيو دى الجاير ، ال ا  ١٠ -  ٨عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
  مصر-القاهره-  ١٢٧٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٤٩٥رقم العالمـة  : 

  ٢٨   الفــــئة :
  شركه محدودة المسئولية - ال اسم مالكها :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. 

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال 

  شركه محدودة المسئولية -اسم المالك الجديد :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال 
  لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦عنوان المالك السابق : 
 لوكسمبرج , دوقية لوكسمبرج العظمى , لوكسمبورج ١٦١٠ -افينيو دى الجاير ، ال   ١٠ -  ٨عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
  مصر-القاهره-  ١٢٧٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٤٩٦رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  شركه محدودة المسئولية - اسم مالكها :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال 

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  ة محدودةذات مسئولي -اسم المالك السابق : اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال 

  شركه محدودة المسئولية -اسم المالك الجديد :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال 
  لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦عنوان المالك السابق : 
 عظمى , لوكسمبورجلوكسمبرج , دوقية لوكسمبرج ال ١٦١٠ -افينيو دى الجاير ، ال   ١٠ -  ٨عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٦٧٠٥رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
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  اسم مالكها : ستار بكس كوربوريشن شركه مساهمه
  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 

  ٢٢/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
  

  لمالك السابق : اسم ا
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ب ص.عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٧٥٤٨رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  شركة مساهمه  -اسم مالكها : الخطاب للمطاحن 

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٠/١٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : الشركة العالمية للتوكيالت التجارية ش. م .م

  شركة مساهمه  -طاحن اسم المالك الجديد : الخطاب للم
  الجيزة , مصر ٤ش فيصل برج الخليفة الدور الثانى شقة ١٨١عنوان المالك السابق : 

 المنوفية , , , , مصر -البرالشرقي امام كلية االفتصاد المنزلي  - شبين الكوم  - عنوان المالك الجديد : شارع زكي شبانة 
 اسم الوكيل الجديد : مجدي عبد الرحمن الشافعى

  البر الشرقى امام كلية االقتصاد المنزلى -شبين الكوم  -ش ذكى شبانه ان الوكيل الجديد : عنو
 

 
 ٠١٦٠١٠٦رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٣/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
وتعمل ايضا باسم ( ستاربكس كوفي كمبني ) شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية  -كوربوريشن  اسم المالك السابق : ستاربكس

  واشنطن الواليات المتحدة
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ريكيةامريكا, الواليات المتحدة االم ٩٨١٣٤يوتاه افنيو ساوث _ سياتل _ واشنطن  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, , , , الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٦٠١٠٧رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه اسم مالكها :

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٣/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن (وتعمل أيضا باسم ستار بكس كوفي كومباني) شركة مساهمة أمريكية مؤسسة وفق قوانين 

  والية واشنطن.
  ساهمهاسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش م

  _ أمريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يو تاه افينيو ساوث _ سياتل _ واشنطن ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
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 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب

  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٦٩٩٥٧رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  شركة مساهمة -اسم مالكها : انفيست كورب س . أ 

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٣٠/١٠/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة انفيست كورب س ا شركة بليكية مساهمة

  شركة مساهمة -مالك الجديد : انفيست كورب س . أ اسم ال
، جراند  ١١١١عنوان المالك السابق : زى اوفسيس اوف باجيت براون تراست كمبانى ال تى دى بويندارى هول كريكيت ص ب 

  سايمان ايسالند, لوكسمبورج ١١٠٢ - ١سايمان كيه يو 
جراند سايمان  ١١١١كمبانى ال تى دى بويندارى هول كريكيت ص ب عنوان المالك الجديد : زى اوفسيس اوف باجيت براون تراست 

 سايمان ايسالند, بلجيكا ١١٠٢-  ١كيه يو 
 عبير صالح الدين) - احمد محمد بركات -اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه (محمد عادل حسين 

  االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة ش ابو الفدا برج ابو الفدا ٣عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٨٠٨٥٥رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  شركة مساهمة -اسم مالكها : انفيست كورب س . أ 

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٧تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٩/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة -اسم المالك السابق : انفيست كورب س . أ 

  شركة مساهمة -جديد : انفيست كورب س . أ اسم المالك ال
جراند سايمان  ١١١١عنوان المالك السابق : زى اوفسيس اوف باجيت براون تراست كمبانى ال تى دى بويندارى هول كريكيت ص ب 

  سايمان ايسالند, بلجيكا ١١٠٢-  ١كيه يو 
 ١١٠٢- ١جراند سايمان كيه يو  ١١١١ول كريكيت ص ب عنوان المالك الجديد :  باجيت براون تراست كمبانى ال تى دى بويندارى ه

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

  الزمالك القاهرةش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر  ٣عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٨٦١٠٣رقم العالمـة  : 

  ٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : يو.اس.فاناديوم ال ال سي 

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٧تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/١٢/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اتكور ، انكايفراز ستر andاسم المالك السابق : ستراتكور انك شركة متحدة امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير 

  اسم المالك الجديد : ايفراز ستراتكور ، انك
  امريكا, الواليات المتحدة االمريكية -  ٦٨١٠مين ستريت دانبرى كونيكتيكت  ٣٠عنوان المالك السابق : 
لمتحدة ، الوليات المتحدة االمريكيه, الواليات ا٧١٩٠١مالفيرن رود ، هوت سبرينجز ، اركانساس  ٤٢٨٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان 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

 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 
 ٠١٩٤١٠٨رقم العالمـة  : 

  ٣١   الفــــئة :
  مة طبقا لقوانين هونج كونجاسم مالكها : سافكول هولدينجز (هونج كونج) ليمتد شركه محدوده المسئوليه مولفة وقائ

  ٠٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٤/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : سافكول هولدينغز (هونج كونج ) ليمتد

  اسم المالك الجديد : سافكول هولدينجز (هونج كونج) ليمتد شركه محدوده المسئوليه مولفة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج
  جيرفويس ستريت  شيونج وان  هونج كونج, هونج كونج ١٣-١٥المالك السابق : جراوند فلور رقم  عنوان

تشيونغ يواستريت ، تشيونغ شاوان ، كولون ، هونج كونج                                                            ٨، بليليون بالزا ،  ٢٢، فلور  ٢٢٠٦عنوان المالك الجديد : روم 
 , 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 ٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٠٦٦٣٢رقم العالمـة  : 

  ٢٩   ئة :الفــــ
  اسم مالكها : سافكول هولدينجز (هونج كونج) ليمتد شركه محدوده المسئوليه مولفة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٩تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٧/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة - اسم المالك السابق : سافكول هولدينغز ( هونج كونج ) ليمتد 

  سم المالك الجديد : سافكول هولدينجز (هونج كونج) ليمتد شركه محدوده المسئوليه مولفة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونجا
  جيرفويس ستريت شيونج وان هونج كونج , , , , هونج كونج ١٣-١٥عنوان المالك السابق : جراوند فلور رقم 

تشيونغ يواستريت ، تشيونغ شاوان ، كولون ، هونج كونج                                                                      ٨ن بالزا ، ، بليليو ٢٢، فلور  ٢٢٠٦عنوان المالك الجديد : روم 
 , 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 ٣الوكيل الجديد : عنوان 

 

 
 ٠٢١٧٩٨٥رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  شركه محدودة المسئولية - اسم مالكها :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٦/٢٠١٠ل  : تاريخ التسـجي

  
  ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال 

  شركه محدودة المسئولية -اسم المالك الجديد :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال 
  لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦عنوان المالك السابق : 
 لوكسمبرج , دوقية لوكسمبرج العظمى , لوكسمبورج ١٦١٠ -افينيو دى الجاير ، ال   ١٠ -  ٨عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢١٧٩٨٧رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  شركه محدودة المسئولية - أتش أى هوتلز & ريزورتس أس . ايه. أر. ال  اسم مالكها :  أف أر

  ٠٧/٠٢/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٦/٢٠١٠تاريخ التسـجيل  : 
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  ذات مسئولية محدودة -اسم المالك السابق : اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال 

  شركه محدودة المسئولية -. ايه. أر. ال اسم المالك الجديد :  أف أر أتش أى هوتلز & ريزورتس أس 
  لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦عنوان المالك السابق : 
 لوكسمبرج , دوقية لوكسمبرج العظمى , لوكسمبورج ١٦١٠ -افينيو دى الجاير ، ال   ١٠ -  ٨عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب كيل الجديد : عنوان الو

 

 
 ٠٢١٨٩٥٥رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/١١/٢٠٠٩تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٦/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مساهمة أمريكية مؤسسة وفق قوانين  -بنى وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفى كم -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن 

  والية واشنطن
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ، أمريكا , الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يوتاه افنيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٢٣٣٩٧رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
   Hanyu Group Joint - Stock Co ; LTDستوك كو ، ال تى دى  -اسم مالكها : هانيو جروب جوينت 

  ٠٧/٠٦/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٩/١٢/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
ستوك كو ، ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : جيانجمن آى ديير هانيو اليكتريكال جوينت 

  جمهرية الصين الشعبية
   Hanyu Group Joint - Stock Co ; LTDو ، ال تى دى ستوك ك -اسم المالك الجديد : هانيو جروب جوينت 

، كينجالنروود، هاى تكنولوجى ديفيلوبمنت زون ، مدينة جيانجمن ، مقاطعة جوانجدونج ، جمهورية  ٣٣٦عنوان المالك السابق : رقم 
  الصين الشعبية , الصين

ت زون ، مدينة جيانجمن ، مقاطعة جوانجدونج ، جمهورية ، كينجالنروود، هاى تكنولوجى ديفيلوبمن ٣٣٦عنوان المالك الجديد : رقم 
 الصين الشعبية , الصين

 اسم الوكيل الجديد : ميشيل مطيع جاد اللة
  اكتوبر ٦مدينة  -مدينة الفردوس  ٣ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٢٣٣٩٩رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
   Hanyu Group Joint - Stock Co ; LTDو ، ال تى دى ستوك ك -اسم مالكها : هانيو جروب جوينت 

  ٠٧/٠٦/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٢٧/٠٣/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
ستوك كو . ، ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : جيانجمن آ ى ديير هانيو اليكتريكال جوينت 

  جمهورية الصين الشعبية
   Hanyu Group Joint - Stock Co ; LTDستوك كو ، ال تى دى  -مالك الجديد : هانيو جروب جوينت اسم ال

، كينجالن روود ، هاى تكنولوجى ديفيلوبمنت زون ، مدينة جيانجمن، مقاطعة جوانجدونج ،  ٣٣٦عنوان المالك السابق :  رقم 
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  جمهورية الصين الشعبية , الصين
، كينجالنروود، هاى تكنولوجى ديفيلوبمنت زون ، مدينة جيانجمن ، مقاطعة جوانجدونج ، جمهورية  ٣٣٦عنوان المالك الجديد : رقم 

 الصين الشعبية , الصين
 اسم الوكيل الجديد : ميشيل مطيع جاد اللة

  اكتوبر ٦مدينة  -مدينة الفردوس  ٣ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٣٢٣٧٤رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  شركة بريطانية محدودة -اسم مالكها : جينيس وارلد ريكوردز ليمتد 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/١١/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : جينيس وارلد ريكوردز ليمتد ، شركة بريطانية محدودة

  دودةشركة بريطانية مح -اسم المالك الجديد : جينيس وارلد ريكوردز ليمتد 
  انجلترا, بريطانيا - اتش بى  ٣ ١دراموند ستريت ، لندن ، ان دبليو  ١٩٢ - ١٨٤عنوان المالك السابق : 
 اس اتش , بريطانيا  ٩    ١٤مارش وول ، لندن ، انجلترا  اى  ١٨٩فلور ، ساوث كواى بيلدينج  ١٢عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠الجديد :  عنوان الوكيل

 

 
 ٠٢٤٣٦١٦رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  شركة مساهمه  -اسم مالكها : الخطاب للمطاحن 

  ٠٧/٠٧/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٣٠/٠١/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -ش م م  - يالت التجارية اسم المالك السابق : الشركة العالمية للتوك

  شركة مساهمه  -اسم المالك الجديد : الخطاب للمطاحن 
  الجيزة , مصر - ٤شقة  -برج الخليفة الدور الثانى  - شارع فيصل  ١٨١عنوان المالك السابق : 

 المنوفية , , , , مصر -صاد المنزلي البرالشرقي امام كلية االفت - شبين الكوم  - عنوان المالك الجديد : شارع زكي شبانة 
 اسم الوكيل الجديد : مجدي عبد الرحمن الشافعى

  البر الشرقى امام كلية االقتصاد المنزلى -شبين الكوم  -ش ذكى شبانه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٥٣٦٧٥رقم العالمـة  : 

  ٤   الفــــئة :
  سة ليست للربح فى مقاطعة كولومبيامؤس -اسم مالكها : امريكان بتروليم انستيتيوت 

  ٠٧/٠٣/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  مؤسسة ليست للربح في مقاطعة كولوميبا -اسم المالك السابق : امريكان بتروليم انستيتيوت 
  يامؤسسة ليست للربح فى مقاطعة كولومب - اسم المالك الجديد : امريكان بتروليم انستيتيوت 

  الواليات المتحده , الواليات المتحدة االمريكية -  ٢٠٠٠٦واشنطن دى سى  -ال ستريت ان دابليو  ١٢٢٠عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية  ٢٠٠٠١ماساتشو افنيو  شمال غرب واشنطن  ٢٠٠عنوان المالك الجديد : 

 عبير صالح الدين) - احمد محمد بركات -: شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه (محمد عادل حسين اسم الوكيل الجديد 
  ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة ٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٥٣٦٧٦رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
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  مؤسسة ليست للربح فى مقاطعة كولومبيا -يم انستيتيوت اسم مالكها : امريكان بترول
  ٠٧/٠٣/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 

  ٢١/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
  

  مؤسسة ليست للربح فى مقاطعة كولومبيا -اسم المالك السابق : امريكان بتروليم انستيتيوت 
  ح فى مقاطعة كولومبيامؤسسة ليست للرب - اسم المالك الجديد : امريكان بتروليم انستيتيوت 

  الواليات المتحده , الواليات المتحدة االمريكية -  ٢٠٠٠٦واشنطن دى سى  -ال ستريت ان دابليو  ١٢٢٠عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية  ٢٠٠٠١ماساتشو افنيو  شمال غرب واشنطن  ٢٠٠عنوان المالك الجديد : 

 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 ٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٥٤٩٣٥رقم العالمـة  : 

  ٤   الفــــئة :
  الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ا : شركة إلينويز توول وركز انك اسم مالكه

  ٠٧/٠٩/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/٠٥/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
الواليات المتحدة  -والية ديالوير  شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين -اسم المالك السابق : شركة إلينويز توول وركز انك 

  االمريكية
الواليات المتحدة  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -اسم المالك الجديد : شركة إلينويز توول وركز انك 

  االمريكية
ات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة الوالي - ١٢١٥ - ٦٠٠٢٦ويست ليك افينيو ، جلنفيو ، الينويز  ٣٦٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية -  ٦٠٠٢٦ويست ليك افينيو ، جلينفيو ، الينويز  ٣٦٠٠عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق
  القاهرة  - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٥٦٨٨١رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

  ٠٧/٠٤/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٠٣/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
يكية مؤسسة وفق قوانين اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن(وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ) شركة مساهمة امر

  والية واشنطن
  شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

  . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤واشنطن  -يوتاه افنيو ساوث . سياتل  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  - بوتاه افينيو ساوث ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  مصر -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٦٤٦٨٥رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٤/٢٠١٣شهار  : تاريخ اال
  ١٨/١٢/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفقا  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ) 
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  لقوانين والية واشنطن
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤واشنطن  -تاه افنيو ساوث . سياتل يو ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب لجديد : عنوان الوكيل ا

 

 
 ٠٢٦٤٧٧٩رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٢/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٥/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  ؤسسة وفق قوانين والية واشنطنشركة امريكية م - اسم المالك السابق : ستاريكس كوربوريشن (وتعمل باسم ستاريكس كوفي كمبني) 

  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه
  امريكا , الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 , , , الواليات المتحدة االمريكية ستايل واشنطن امريكا, ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٧١٧٥٣رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٧/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٣١/١٠/٢٠١٣ تاريخ التسـجيل  :

  
اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ) شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفقا لقوانين 

  والية واشنطن
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية. الوالي ٩٨١٣٤عنوان المالك السابق : يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطن 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٧١٧٥٤ رقم العالمـة  :

  ٢١   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٧/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٣١/١٠/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ) شركةمساهمة امريكية مؤسسة وفقا لقوانين 

  والية واشنطن
  المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمهاسم 

  . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤عنوان المالك السابق : يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطن 
 االمريكيةستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة  ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان 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

 
 ٠٢٧٢٩١٠رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٤/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/٠٩/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة امريكية مؤسسة بموجب قوانين  -(وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني )  -تاريكس كوربوريشن اسم المالك السابق : س

  والية واشنطن
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ت المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية , الواليا - ٩٨١٣٤واشنطن  -سياتل  -يوتاه افينو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٧٢٩١١رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمهاسم 

  ٠٧/٠٧/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/٠٣/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مساهمة امريكية مؤسسة بموجب  -اسم المالك السابق : ستاريكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفي كمبني) 

  قوانين والية واشنطن
  ريشن ش مساهمهاسم المالك الجديد : ستاربكس كوربو

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ٩٨١٣٤واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 لجديد : دينا عمرو مفيد الديباسم الوكيل ا
  مصر -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٧٨٧٠٠رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٩/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٩/١٠/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين  -(وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ) اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن 

  والية واشنطن
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  مريكيةالواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة اال - ٩٨١٣٤واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, , , , الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٨٥٧٩٤رقم العالمـة  : 

  ٣٢   الفــــئة :
  : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمهاسم مالكها 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
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  ١٤/٠٤/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
  

شركةمساهمة امريكية مؤسسة بموجب  -وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى  -اسم المالك السابق : ستار بكس كوربوريشن 
  قوانين والية واشنطن

  مساهمه اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - ٩٨١٣٤واشنطن  - سياتل.  -يوتاه افنيو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 : دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد
  مصر -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٨٧٤٨٣رقم العالمـة  : 

  ١   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة -اسم مالكها : سيالنيز سيلز جيرمانى جى ام بى اتش 

  ٠٧/٠٤/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠٦/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة -السابق : نوترينوفا نوتريشن سبيسياليتيز اند فود انجريديانت جى ام بى اتش اسم المالك 

  شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المالك الجديد : سيالنيز سيلز جيرمانى جى ام بى اتش 
  صرالمانيا, م -زيولزباخ ام تاونوس  ٦٥٨٤٣,  ١عنوان المالك السابق : ام اونيسيس بارك 

 ادزباخ  (المانيا ), مصر ٦٥٨٤٣,  ١بارك  -عنوان المالك الجديد : ام يونيسيس  
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٩٢٨٣٢رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  جروب ايه جي اسم مالكها : اديكو
  ٠٧/١١/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 

  ٢٠/٠١/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة سويسرية مساهمة - اسم المالك السابق : اديكو اس اية 
  اسم المالك الجديد : اديكو جروب ايه جي

  سويسرا , سويسرا -. شيسيريكس ١٢٧٥ ٣١عنوان المالك السابق : روت دى بونمونت .
 زيورخ سويسرا, سويسرا٨٠٠٨, ٣٠د : بيلريفيستراس عنوان المالك الجدي

 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق
  القاهرة  - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٣٠٧٢٨٣رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٩/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ١٨/١١/٢٠١٥ريخ التسـجيل  : تا
  

شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ) 
  واشنطن

  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه
  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ٩٨١٣٤ن واشنط -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 
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 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٣٠٧٢٩١رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/٠٩/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ١٨/١١/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ) 

  اشنطنو
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ٩٨١٣٤واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكيةستايل واشنطن امريكا,  ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٣٣٧٩٧٦رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

  ٠٧/١٠/٢٠١٧تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٤/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة امريكية  -ستاربكس كوفي كومباني   -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن دى بى ايه 
  اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

اليات المتحدة الواليات المتحدة االمريكية, , , , الو -   ٩٨١٣٤   -يوتا افنيو ساوث ، سياتل ، دبليو  ايه  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٣٤٠٦٧ب  ٠يوتاه افينيو ساوث ص  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب

  القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٦٠٧٨١رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  سم مالكها : كايت فارما انك شركة مساهمةا

  ٠٧/١١/٢٠١٨تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/٠٢/٢٠١٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  - انك  -اسم المالك السابق : كايت فارما  

  اسم المالك الجديد : كايت فارما انك شركة مساهمة
الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  - ٩٠٤٠٤كاليفورنيا  -سانتا مونيكا   - كولورادو افىنيو  ٢٢٢٥ق : عنوان المالك الساب
  المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٠٤٠٤برودواى سانت مونيكا كاليفورنيا  ٢٤٠٠عنوان المالك الجديد : 
 كيل الجديد : عبد الرحمن عادل حلمىاسم الو

  العجوزة ١٢٦٥٤ص .ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٧٧٣١١رقم العالمـة  : 

  ٣٩   الفــــئة :
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  اسم مالكها : يوبيكو انترناشونال 
  ٠٧/٠٣/٢٠٢٠تاريخ االشهار  : 

  ١٦/٠٧/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
  

  تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا - اسم المالك السابق : اوروبكار انترناشونال 
  تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا - اسم المالك الجديد : اوروبكار انترناشونال 

  فواساينس لى بريتونوكس ، فرنسا, , , , فرنسا ٧٨٩٦٠رو رينى كودرون باتيمنت او بى ٢عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا , فرنسا ٧٥٠١٧تير بوليفرد بيرثير ،  ١٣عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : سمر اللباد
  الجيزة  -اكتوبر  ٦   ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


