
 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

 
 0026300رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -اسم مالكها : باناسونيك ايكولوجى سيستمز كو ليمتد 

 00/00/1663تاريخ االشهار  : 
 11/00/1663تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : باناسونيك ايكولوجى سيستمز كو ليمتد

 شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -المالك الجديد : باناسونيك ايكولوجى سيستمز كو ليمتد اسم 
 جوكو كيو ، اوساكا اليابان, اليابان -نيش  -شوم ، ايمافوكو  6, 61 -3عنوان المالك السابق : 
 أيتشي ، اليابان , , , , اليابان شو ، كاسو غاى ، -أزا شيموناكاتا ، تاكاكى  7010عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0026301رقم العالمـة  : 

 6   الفــــئة :
 لفة وقائمة وفقا لقوانين اليابانشركة محدودة مؤ -اسم مالكها : باناسونيك ايكولوجى سيستمز كو ليمتد 

 00/00/1663تاريخ االشهار  : 
 00/11/1663تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : باناسونيك ايكولوجى سيستمز كو ليمتد
 شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -اسم المالك الجديد : باناسونيك ايكولوجى سيستمز كو ليمتد 

 شوم جوتوركو اوساكا اليابان, اليابان-6, المنوكى تبش 61 -3مالك السابق : عنوان ال
 شو ، كاسو غاى ، أيتشي ، اليابان , , , , اليابان -أزا شيموناكاتا ، تاكاكى  7010عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 136يتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن س 10عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000701رقم العالمـة  : 

 26   الفــــئة :
 اسم مالكها : ماستركارد انترناشونال انكوربوريتد ليمتد

 00/03/1606تاريخ االشهار  : 
 02/00/1606تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ماستر كارد انتر ناشيونال انكوربوريتد

 لجديد : ماستركارد انترناشونال انكوربوريتد ليمتداسم المالك ا
 الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10016نيويورك  -سفن ذي افينيو  000عنوان المالك السابق : 
يكية, , , , الواليات الواليات المتحدة االمر - 3006 - 10000بيرتشيس ستريب _ بيرتشيس نيوريورك  3000عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0006371رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 طبقا لقوانين والية كاليفورنيا .اسم مالكها : شركة الراوند تيبل فرانشيز. شركة متحدة مؤلفة 

 00/06/1600تاريخ االشهار  : 
 06/10/1600تاريخ التسـجيل  : 
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 اسم المالك السابق : شركة الراوند تيبل فرانشيز. شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا .
 قوانين والية كاليفورنيا .اسم المالك الجديد : شركة الراوند تيبل فرانشيز. شركة متحدة مؤلفة طبقا ل

الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات  67030كونكورد كاليفورنيا  600ويالو باس رود ، سويت  1230عنوان المالك السابق :  
 المتحدة االمريكية

مريكيه , الواليات الواليات المتحدة اال 67030كونكورد كاليفورنيا 200ويالو باس رود ، سويت  1260عنوان المالك الجديد :  
 المتحدة االمريكية

 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : د. يوسف ميخائيل رزق 
 القاهره-11011كود رقم  110ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0006067رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 اسم مالكها : ماستركارد انترناشونال انكوربوريتد ليمتد

 00/11/1661:   تاريخ االشهار
 00/07/1662تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد / شركة مساهمة

 اسم المالك الجديد : ماستركارد انترناشونال انكوربوريتد ليمتد
حدة االمريكية, الواليات المتحدة الواليات المت 10000 - 3006برتشيس ستريت بريشيس نيويورك  3000عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  - 3006 - 10000بيرتشيس ستريب _ بيرتشيس نيوريورك  3000عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 136يتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن س 10عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0006060رقم العالمـة  : 

 26   الفــــئة :
 اسم مالكها : ماستركارد انترناشونال انكوربوريتد ليمتد

 00/00/1661تاريخ االشهار  : 
 30/11/1663تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد

 جديد : ماستركارد انترناشونال انكوربوريتد ليمتداسم المالك ال
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية10016الشارع السابع نيويورك نيويورك000عنوان المالك السابق : 
مريكية, الواليات الواليات المتحدة اال - 3006 - 10000بيرتشيس ستريب _ بيرتشيس نيوريورك  3000عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000716رقم العالمـة  : 

 17   الفــــئة :
 اسم مالكها : سيكو كابوشيكى كايشا وتتاجر باسم  سيكو كوربوريشن

 تاريخ االشهار  : 
 30/01/1667تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش يابانيه محدودة المسئوليه -اسم المالك السابق : كابوشيكى كايشا هاتورى توكتين ) وتتاجر أيضا باسم سيكو كوربوريشن 

 اسم المالك الجديد : سيكو كابوشيكى كايشا وتتاجر باسم  سيكو كوربوريشن
 اليابان, , , , اليابان -كو ، طوكيو  -تشوم ، جينيزا ، تشوم  - 7،  11 - 0عنوان المالك السابق : 
 اليابان, اليابان -كو طوكيو  -تشوم  تشو  7  -تشوم جينزا  7’  11 - 0عنوان المالك الجديد : 



 

3 3 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000037رقم العالمـة  : 

 7   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -اسم مالكها : جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد  

 00/00/1661تاريخ االشهار  : 
 31/00/1667تاريخ التسـجيل  : 

 
 المسئوليةاسم المالك السابق : جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة 

 شركة محدودة المسئولية -اسم المالك الجديد : جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد  
 ., برمودا  13فيكتوريا ستريت هاميلتون برمودا اتش ام  33عنوان المالك السابق :   كانونز كورت ،   

 ., برمودا 10ميلتون برمودا اتش ام شارع فيكتوريا ها 21الدور الخامس  -عنوان المالك الجديد : فيكتوريا باالس 
 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 2عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0003317 رقم العالمـة  :

 36   الفــــئة :
 شركة قناة السويس للتجارة والتوكيالت )توصيه بسيطه( -اسم مالكها : خالد محمود فهمي البارودي وشركاه  

 00/06/1667تاريخ االشهار  : 
 00/00/1660تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : شركة قناة السويس للتجاره

 شركة قناة السويس للتجارة والتوكيالت )توصيه بسيطه( -د فهمي البارودي وشركاه  اسم المالك الجديد : خالد محمو
 مصر الجديده, مصر -ش الحجاز 162عنوان المالك السابق : 
 القاهرة , مصر -النزهة  -ش الحجاز  160عنوان المالك الجديد : 

 وسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة ي
 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0100003رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 اسم مالكها : اكزو نويل ديكوريتيف كوتينجز  ليمتيد

 00/06/3000تاريخ االشهار  : 
 00/03/3001تاريخ التسـجيل  : 

 
 نويل دكورايتف كوتنجز ليمتيداسم المالك السابق : اكزو 

 اسم المالك الجديد : اكزو نويل ديكوريتيف كوتينجز  ليمتيد
 ا.ب.ج انجلترا, بريطانيا2دترون النكشاير ب.ب-هولنز رود-عنوان المالك السابق : كراون هاوس

 لكه المتحدة , بريطانيادى اس ، سالو ، المم 0   3عنوان المالك الجديد : ذا أكزو نوبل بيلدينج ويكسهام رود اس ال 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 6   13000القرية الذكية  100ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0100002رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 اسم مالكها : اكزو نويل دكورايتف كوتنجز ليمتيد

 00/06/3000تاريخ االشهار  : 
 06/10/3000تاريخ التسـجيل  : 
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 اسم المالك السابق : اكزو نويل دكورايتف كوتنجز ليمتيد
 اسم المالك الجديد : اكزو نويل دكورايتف كوتنجز ليمتيد

 ا.ج انجلترا, بريطانيا2دترون النكشاير ب.ب-هولنز رود-عنوان المالك السابق : كراون هاوس
 دى اس ، سالو ، المملكه المتحدة 0 3بيلدينج ويكسهام رود اس ال  عنوان المالك الجديد : ذا أكزو نوبل

 , بريطانيا
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 6   13000القرية الذكية  100ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0120700رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -لعربية لمنتجات االلباناسم مالكها : الشركة ا

 00/00/3000تاريخ االشهار  : 
 36/03/3006تاريخ التسـجيل  : 

 
  اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان )ارب ديرى باندا ( شركة مساهمة مصرية

 يرى شركة مساهمة مصريةأراب د -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 البساتين دار السالم  القاهرة, مصر 1ص  36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 

 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 ق التوقيع (رئيس مجلس االدارة ) من له ح -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0120760رقم العالمـة  : 

 23   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 00/00/3000تاريخ االشهار  : 
 37/00/3010تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -م المالك السابق : الشركه العربيه لمنتجات االلبان اراب ديرى اس

 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 امام نادى الشمس مصر الجديده القاهره, مصر -ش. عبد الحميد بدوى  10عنوان المالك السابق : 

 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -لك الجديد : سندبيس عنوان الما
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0120736رقم العالمـة  : 

 6   الفــــئة :
 اسم مالكها : تاشيبانا ميتال سيساكو شوكو ليمتد )يابانية محدودة (

 00/13/3000تاريخ االشهار  : 
 37/01/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تاشيبا ناميتال سيساكو شوكو ليمتد )يابانية محدودة (

 محدودة (اسم المالك الجديد : تاشيبانا ميتال سيساكو شوكو ليمتد )يابانية 
 كو اوسا كاسيتى ,اوساكا , اليابان, اليابان-تشوم ينش ايماجاوا ,هيجاش سومبوش  10010عنوان المالك السابق : 
 اليابان , اليابان -اوزاكا  -اوتاشين ماتشي ياو سيتى  01 - 0عنوان المالك الجديد : 

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -د عادل حسين اسم الوكيل الجديد : شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محم
 ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر الزمالك القاهرة 2عنوان 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

 
 0120730رقم العالمـة  : 

 6   الفــــئة :
 اسم مالكها : تاشيبانا ميتال سيساكو شوكو ليمتد )يابانية محدودة (

 00/13/3000شهار  : تاريخ اال
 37/01/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : تاشيباناميتال سيساكو شوكو ) شركة يابانية محدودة (
 اسم المالك الجديد : تاشيبانا ميتال سيساكو شوكو ليمتد )يابانية محدودة (

 كو _ اوساكا سيتي _ اوساكي اليابان, اليابان - تشوم _ ينش ايماجاوا _ هيجاشي سوميوشى 110010عنوان المالك السابق : 
 اليابان , اليابان -اوزاكا  -اوتاشين ماتشي ياو سيتى  01 - 0عنوان 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 2د : عنوان الوكيل الجدي

 

 
 0172703رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 اسم مالكها : تيراكو هولدنجز المحدودة ش محدودة

 10/00/3000تاريخ االشهار  : 
 03/02/3006تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : 

 جديد : شركة تيراكو هولدنجز المحدودةاسم المالك ال
 عنوان المالك السابق : 
 ليماسول قبرص, قبرص 2030رمز بريدى  103ش نافبليو الدور االول مكتب 10عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : احمد كمال حسونة 
 محمد فريد القاهرة 300ب  -صعنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0177000رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقالقوانين كندا -اسم مالكها : سينا رول باكيريز ليمتد 

 00/00/3000تاريخ االشهار  : 
 10/01/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كندا -اسم المالك السابق : سينارول باكيريز ليمتد 

 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقالقوانين كندا -الك الجديد : سينا رول باكيريز ليمتد اسم الم
 كندا, كندا 1اتش اوه تي  3فاريل رود اس اي كالجاري ، البيرتا تي  6610عنوان المالك السابق : 
 كندا ., , , , كندا ، 0دجى  0اى  3بيغاسوس رود ، ن . اى . ، كالجارى ، ألبرتا تى  3170عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل عبد الحميد
 القاهرة 11006الملك الصالح كود رقم  6ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0177006رقم العالمـة  : 

 73   الفــــئة :
 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقالقوانين كندا -اسم مالكها : سينا رول باكيريز ليمتد 

 00/13/3000االشهار  :  تاريخ
 10/07/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقالقوانين كندا -اسم المالك السابق : سينا رول باكيريز ليمتد 
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 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقالقوانين كندا -اسم المالك الجديد : سينا رول باكيريز ليمتد 
 كندا., كندا -1اتش اوه تى 3ريل رود اس اى كالجارى ، البيرتا تى فا 6610عنوان المالك السابق : 
 ، كندا ., كندا 0دجى  0اى  3بيغاسوس رود ، ن . اى . ، كالجارى ، ألبرتا تى  3170عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل عبد الحميد
 القاهرة 11006الملك الصالح كود رقم  6ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0176236رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات الشيكوالتة كوفرتينا شركة مساهمة

 00/11/3000تاريخ االشهار  : 
 00/00/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 م م كوفرتينا شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالته ش 

 اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات الشيكوالتة كوفرتينا شركة مساهمة
 القاهرة , مصر -عين شمس -أكتوبر  6ش 0عنوان المالك السابق : 

 القليوبيه , مصر -دينة العبور م -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 30006بلوك رقم  -د 11ج ،  11عنوان المالك الجديد : قطعه 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0100712رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 نج جي ام بي اتش اسم مالكها : كرافت فودز شويز هولدي

 00/07/3000تاريخ االشهار  : 
 12/11/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كرافت فودز شويز هولدنج جى ام بى اتش

 اسم المالك الجديد : كرافت فودز شويز هولدينج جي ام بي اتش 
 زيوريخ سويسرا, سويسرا 6201شولر ستراس  7عنوان المالك السابق : 

 . سويسرا ., سويسرا 6200. زج .  7المالك الجديد : كولرستراس  عنوان
 اسم الوكيل الجديد : االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل البراءات

 القاهرة  1160ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0100710رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 اسم مالكها : كرافت فودز شويز هولدينج جي ام بي اتش 

 00/13/3006تاريخ االشهار  : 
 30/06/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كرافت فودز شويز هولدنج جى ام بى اتش

 اسم المالك الجديد : كرافت فودز شويز هولدينج جي ام بي اتش 
 ريورخ سويسرا, سويسرا 6201شولر ستراس  7عنوان المالك السابق : 
 . سويسرا ., سويسرا 6200. زج .  7ولرستراس عنوان المالك الجديد : ك

 اسم الوكيل الجديد : االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل البراءات
 القاهرة  1160ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0163673رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
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 اسم مالكها : كرافت فودز شويز هولدينج جي ام بي اتش 
 00/01/3011تاريخ االشهار  : 

 32/00/3011تاريخ التسـجيل  : 
 

 اسم المالك السابق : كرافت فودزشويز هولدنج جى ام بى اتش شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين سويسرا
 اسم المالك الجديد : كرافت فودز شويز هولدينج جي ام بي اتش 

 زيورخ ، سويسرا, سويسرا 6201 7ستراس جالت بارك ، شولر 0103،  1عنوان المالك السابق :  ليندبرج اليه 
 . سويسرا ., سويسرا 6200. زج .  7عنوان المالك الجديد : كولرستراس 

 اسم الوكيل الجديد : االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل البراءات
 القاهرة  1160ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0106060رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 شركة يابانية محدودة المسئولية -: سوميتومو كيميكال كمباني . ليمتد اسم مالكها 

 00/00/3000تاريخ االشهار  : 
 10/13/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -اسم المالك السابق : سوميتومو كيمكيال كومبانى ليمتد 

 شركة يابانية محدودة المسئولية -اني . ليمتد اسم المالك الجديد : سوميتومو كيميكال كمب
 اوزاكا اليابان, اليابان -كى  -تشوم شيو  7 -كيتشام  22 - 0عنوان المالك السابق : 
 كو طوكيو اليابان, اليابان -شيو 0شوم - 3شينكاوا  30-1عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0106060رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة يابانية محدودة المسئولية -اسم مالكها : سوميتومو كيميكال كمباني . ليمتد 

 00/13/3000تاريخ االشهار  : 
 33/07/3000تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -سوميتومو كيمكيال كومبانى ليمتد  اسم المالك السابق :

 شركة يابانية محدودة المسئولية -اسم المالك الجديد : سوميتومو كيميكال كمباني . ليمتد 
 اوزاكا اليابان, اليابان -تشوم شيو كى  7 -كيتشام  22 - 0عنوان المالك السابق : 
 كو طوكيو اليابان, اليابان -شيو 0شوم - 3شينكاوا  30-1 عنوان المالك الجديد :

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0166017رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 شركة ماليزية مساهمة -دى ان بى اتش دى  اسم مالكها : بروساهان اتوموبيل ناسيونال اس

 00/01/3000تاريخ االشهار  : 
 13/00/3010تاريخ التسـجيل  : 

 
بروساهان اتوموبيل  dnaشركة ماليزية مساهمة  -اسم المالك السابق : بروساهان اتوموبيل ناسيونال اس دى ان بى اتش دى 

 شركة ماليزية مساهمة -ناسيونال اس دى ان بى اتش دى 
 شركة ماليزية مساهمة -اسم المالك الجديد : بروساهان اتوموبيل ناسيونال اس دى ان بى اتش دى 

 شا ه علم ماليزيا, ماليزيا 70000سيالنجور دار االحساس  2عنوان المالك السابق : هيكوم اندستريل ستيت باتو 
سوبانج جايا سيالنغور دارول  70600عالم اكسبريس ، غرب شاه  22, 0ايه ام  -عنوان المالك الجديد : مركز اكسلنس كومبلكس 
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 ماليزيا ., ماليزيا -احسان 
 اسم الوكيل الجديد :  مكتب ذكى هاشم وشركاه

 ش قصر النيل القاهرة 32عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0166010رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين ماليزيا -، بي اتش دي اسم مالكها : بروسهان اتوموبيل ناسيونال اس دي ان 

 00/01/3000تاريخ االشهار  : 
 16/01/3013تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ماليزية مساهمة -اسم المالك السابق : بروساهان اتوموبيل ناسيونال اس دى ان بى اتش دى 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين ماليزيا -بي اتش دي اسم المالك الجديد : بروسهان اتوموبيل ناسيونال اس دي ان ، 
 شا ه علم ماليزيا, ماليزيا 70000سيالنجور دار االحسان  2عنوان المالك السابق : هيكوم اندستريل ستيت باتو 

نغور دارول سوبانج جايا ، سيال 70600غرب شاه عالم إكسبريس ،  2230عنوان المالك الجديد : مركز إكسلنس كومبلكس ، ايه ام 
 , ماليزيا إحسان ، ماليزيا .

 اسم الوكيل الجديد : مكتب د/ ذكى هاشم وشركاه
 القاهره -شارع قصر النيل 32عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0300130رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة مساهمه مصريه  -اسم مالكها : شركة منلو للتجاره والصناعه  

 00/00/3000 تاريخ االشهار  :
 17/00/3006تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : منلوللتجارة والصناعة ش م م 
 شركة مساهمه مصريه  -اسم المالك الجديد : شركة منلو للتجاره والصناعه  

 مدينة نصر , مصر -الحي السادس  -عنوان المالك السابق : امتداد شارع رمسيس 
 الشرقيه , , , , مصر -مدينه العاشر من رمضان  - 16قطعه رقم  -نطقه الصناعيه االولى عنوان المالك الجديد : الم

 رئيس مجلس االدارة )من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : سيف الدين سعد الدين عبد الله سالم  
  الشرقيه -العاشر من رمضان  - 16قطعه رقم  -المنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0307706رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 شركة فرنسية مساهمة  -اسم مالكها : سافينسيا أس ايه 

 00/00/3000تاريخ االشهار  : 
 06/07/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة فرنسية --اسم المالك السابق : بونجرات اس ايه 
 فرنسية مساهمة  شركة -اسم المالك الجديد : سافينسيا أس ايه 

 فيروفالى / فرنسا, فرنسا 00330ريو ريوسيك  73عنوان المالك السابق : 
 فيروفالى ،فرنسا, , , , فرنسا 00330رو ريوسيك 73عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
 حمد فريدم 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0322307رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة خاصة -اسم مالكها :  اداما سيلسيوس بي .في ، امستردام )ان ال(، شافهاوزن  برانش
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 00/00/3010تاريخ االشهار  : 
 07/01/3011تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة خاصة -، شافهوسين برانشاسم المالك السابق : سيلسيوس بروبيرتي بي .في ، امستردام )ان ال(

 شركة خاصة -اسم المالك الجديد :  اداما سيلسيوس بي .في ، امستردام )ان ال(، شافهاوزن  برانش
 شافهوسين ، سويسرا , مصر 0300،  0عنوان المالك السابق : سبيتالسته 

 شافهاوزن ، سويسرا , مصر 0300،  0عنوان المالك الجديد : سبيتالستراسه  
 لوكيل الجديد : ميشيل مطيع جاد اللةاسم ا

 اكتوبر 6مدينة  -مدينة الفردوس  2ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0300006رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -اسم مالكها : لينكولن جلوبال ، انك 

 00/06/3012تاريخ االشهار  : 
 10/13/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 الواليات المتحدة االمريكية --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك  -جلوبال  -اسم المالك السابق : لينكولن 

 ديالوير  شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية -اسم المالك الجديد : لينكولن جلوبال ، انك 
الواليات المتحده االمريكيه, الواليات 61070كاليفورنيا  -رايل رود استريت ., سيتى اوف اندسترى  10031عنوان المالك السابق : 

 المتحدة االمريكية
, الواليات  الواليات المتحده االمريكيه , , , 60600نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  6160عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0300063رقم العالمـة  : 

 6   الفــــئة :
 طبقا لقوانين والية ديالوير  شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة -اسم مالكها : لينكولن جلوبال ، انك 

 00/06/3012تاريخ االشهار  : 
 10/13/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 الواليات المتحدة االمريكية --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  -جلوبال  -اسم المالك السابق : لينكولن 

 ركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير ش -اسم المالك الجديد : لينكولن جلوبال ، انك 
 , الواليات المتحدة االمريكية61070كاليفورنيا  -رايل رود استريت ., سيتى اوف اندسترى  10031عنوان المالك السابق : 
المتحده االمريكيه , , , , الواليات الواليات  60600نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  6160عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0300062رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 يكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير شركة امر -اسم مالكها : لينكولن جلوبال ، انك 

 00/06/3012تاريخ االشهار  : 
 16/13/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 الواليات المتحدة االمريكية --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك -جلوبال  -اسم المالك السابق : لينكولن 

 شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ينكولن جلوبال ، انك اسم المالك الجديد : ل
الواليات المتحده االمريكيه, الواليات 61070كاليفورنيا  -رايل رود استريت ., سيتى اوف اندسترى  10031عنوان المالك السابق : 
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 المتحدة االمريكية
الواليات المتحده االمريكيه , , , , الواليات  60600يفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا نورواك بول 6160عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

 محمد فريد 136ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0361032رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 أجرينا للتجارة والتوكيالت والتعبئه  -اسم مالكها : رانيا محمد مهدى مصطفى 

 00/06/3013تاريخ االشهار  : 
 30/13/3013تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة تضامن -اسم المالك السابق : شركة اجريتا للتجارة والتوكيالت والتعبئة 

 رينا للتجارة والتوكيالت والتعبئه أج -اسم المالك الجديد : رانيا محمد مهدى مصطفى 
 ج م ع , مصر -محافظة البحر االحمر  -عنوان المالك السابق : الغردقة 

 -ملك خالد محمود فهمى الغردقة  -المنطقه الصناعيه  -سيف هيكل  72 - 73قطعه رقم  -عنوان المالك الجديد :  تقسيم الحرفيين 
 ج م ع , مصر -محافظة البحر االحمر 

 لوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم ا
 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0300230رقم العالمـة  : 

 27   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة -لدخان شركة الوردة ل  -اسم مالكها : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  

 00/00/3012تاريخ االشهار  : 
 36/00/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة توصية بسيطة -)الوردة للدخان(  -اسم المالك السابق : شركة احمد فتحى التالوى وشركاة 

 كة توصية بسيطةشر -شركة الوردة للدخان   -اسم المالك الجديد : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  
 بملك الشركاء , مصر -البر الشرقى اول طريق قويسنا الزراعى  -عنوان المالك السابق : بندر شبين الكوم 

 المنوفية, مصر  -بملك الشركاء  -البر الشرقي  -قويسنا  -طريق شبين الكوم   -عنوان المالك الجديد :    بندر شبين الكوم 
 ف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوس

 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0300230رقم العالمـة  : 

 27   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة -شركة الوردة للدخان   -اسم مالكها : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  

 00/00/3012تاريخ االشهار  : 
 36/00/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 )الوردة للدخان( شركة توصية بسيطة -اسم المالك السابق : شركة احمد فتحى التالوى وشركاة 

 شركة توصية بسيطة -شركة الوردة للدخان   -اسم المالك الجديد : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  
 بملك الشركاء , مصر -البر الشرقى اول طريق قويسنا الزراعى  -ك السابق : بندر شبين الكوم عنوان المال

 المنوفية, مصر  -بملك الشركاء  -البر الشرقي  -قويسنا  -طريق شبين الكوم   -عنوان المالك الجديد :    بندر شبين الكوم 
 حافظ ومنة يوسف محمد حافظ اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد

 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0300236رقم العالمـة  : 
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 27   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة -شركة الوردة للدخان   -اسم مالكها : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  

 00/00/3012تاريخ االشهار  : 
 36/00/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة توصية بسيطة -)الوردة للدخان(  -اسم المالك السابق : شركة احمد فتحى التالوى وشركاة 

 شركة توصية بسيطة -شركة الوردة للدخان   -اسم المالك الجديد : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  
 بملك الشركاء , مصر -اول طريق قويسنا الزراعى  -البر الشرقى  -وم عنوان المالك السابق : بندر شبين الك

 المنوفية, مصر  -بملك الشركاء  -البر الشرقي  -قويسنا  -طريق شبين الكوم   -عنوان المالك الجديد :    بندر شبين الكوم 
 افظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد ح

 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0300220رقم العالمـة  : 

 27   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة -شركة الوردة للدخان   -اسم مالكها : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  

 00/00/3012تاريخ االشهار  : 
 36/00/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 )الوردة للدخان( شركة توصية بسيطة -اسم المالك السابق : شركة احمد فتحى التالوى وشركاة 

 شركة توصية بسيطة -شركة الوردة للدخان   -اسم المالك الجديد : شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  
 بملك الشركاء , مصر -ق قويسنا الزراعى البر الشرقى اول طري -عنوان المالك السابق : بندر شبين الكوم 

 المنوفية, مصر  -بملك الشركاء  -البر الشرقي  -قويسنا  -طريق شبين الكوم   -عنوان المالك الجديد :    بندر شبين الكوم 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0300002رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية فرد  -اسم مالكها :  على أحمد محمد احمد 

 00/00/3012تاريخ االشهار  : 
 10/06/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصرى الجنسية -فرد  -على أحمد محمد احمد  -سابق : مؤسسة جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية اسم المالك ال

 مصرى الجنسية -جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية فرد  -اسم المالك الجديد :  على أحمد محمد احمد 
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  00م 10بلوك  600 قطعه -شارع االمام أبو حنيفة  10عنوان المالك السابق :  
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  00م 10م بلوك  60قطعه  -شارع االمام أبو حنيفة  10عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  30ب  -ظاهر القاهرة  ص ش حمدى ال 70عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0300007رقم العالمـة  : 

 6   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية فرد  -اسم مالكها :  على أحمد محمد احمد 

 00/00/3012تاريخ االشهار  : 
 10/06/3012تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصرى الجنسية -فرد  -على أحمد محمد احمد  -جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية  اسم المالك السابق : مؤسسة

 مصرى الجنسية -جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية فرد  -اسم المالك الجديد :  على أحمد محمد احمد 
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  00م 10بلوك  600قطعه  -شارع االمام أبو حنيفة  10عنوان المالك السابق :  
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  00م 10م بلوك  60قطعه  -شارع االمام أبو حنيفة  10عنوان المالك الجديد :  
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 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  30ب  -ص   ش حمدى الظاهر القاهرة 70عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0300000رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 مصرى الجنسية -جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية فرد  -اسم مالكها :  على أحمد محمد احمد 

 00/00/3012تاريخ االشهار  : 
 16/03/3017تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصرى الجنسية -فرد  -على أحمد محمد احمد  -أس لالستيراد والتوكيالت التجارية اسم المالك السابق : مؤسسة جى . أم . 

 مصرى الجنسية -جى . أم . أس لالستيراد والتوكيالت التجارية فرد  -اسم المالك الجديد :  على أحمد محمد احمد 
 القاهرة , مصر -نصر مدينة  00م 10بلوك  600قطعه  -شارع االمام أبو حنيفة  10عنوان المالك السابق :  
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  00م 10م بلوك  60قطعه  -شارع االمام أبو حنيفة  10عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  30ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  70عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0226207رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 مصرى الجنسية  -فرد  -الفاروق لالستيراد والتصدير   -اسم مالكها : عمرو السعيد سالمة احمد 

 00/00/3010تاريخ االشهار  : 
 13/06/3010تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصرى الجنسية  -فرد  -ستيراد والتصدير الفاروق لال  -اسم المالك السابق : عمرو السعيد سالمة احمد 
 مصرى الجنسية  -فرد  -الفاروق لالستيراد والتصدير   -اسم المالك الجديد : عمرو السعيد سالمة احمد 

 الدقهلية, , , , مصر  -مركز بلقاس  -االحمديه تبع بسنديله بملك /  السعيد سالمة احمد جاد   -عنوان المالك السابق : البيالويه 
 بملك / عمرو السعيد سالمه احمد , مصر 137عنوان المالك الجديد : الدقهليه مركز ومدينة طلخا تقسيم عمرو يونس قطعه 

 رويدا يحي محمد كمال -اسم الوكيل الجديد : كي واي للمكليه الفكريه 
 القاهره الجديده -التجمع الخامس  -شمال الشويفات  -المجاورة الثالثة  -عمارات الحى الخامس   206عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0273606رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 00/01/3016تاريخ االشهار  : 
 17/02/3016تاريخ التسـجيل  : 

 
  شركة مساهمة مصرية  -لبان )اراب ديرى باندا ( اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات اال

 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 دار السالم , , , , مصر -البساتين  -  1ص  36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 

 القليوبيه , مصر -قاطر الخيريه مركز ال -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0273600رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -ة لمنتجات االلباناسم مالكها : الشركة العربي

 00/01/3016تاريخ االشهار  : 
 17/02/3016تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة مساهمة مصرية  -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 

 رى شركة مساهمة مصريةأراب دي -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 البساتين دار السالم  القاهرة, , , , مصر 1ص  36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 

 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 له حق التوقيع ( رئيس مجلس االدارة ) من -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0200010رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 شركة مساهمه  -باندا  -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري 

 00/01/3016تاريخ االشهار  : 
 33/13/3016تاريخ التسـجيل  : 

 
  شركة مساهمة مصرية  -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى باندا ( 

 شركة مساهمه  -باندا  -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري 
 م  القاهرة, , , , مصرالبساتين دار السال 1ص  36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 

 القليوبية , , , , مصر -مركز القناطر الخيرية  -عنوان المالك الجديد :  سندبيس 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0200016رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 00/01/3016تاريخ االشهار  : 
 33/13/3016تاريخ التسـجيل  : 

 
  مة مصريةشركة مساه -باندا ( -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان )اراب ديرى  

 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 البساتين دار السالم  القاهرة, , , , مصر 1ص  36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 

 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -م الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب اس

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0200001رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 مساهمة مصرية أراب ديرى شركة -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 00/00/3030تاريخ االشهار  : 
 32/13/3030تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه  -باندا  -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري 

 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 القاهرة , , , , مصر -البساتين دار السالم  - 1ص36: منطقة القطامية القطعة رقم عنوان المالك السابق 

 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0200003رقم العالمـة  : 
 36   الفــــئة :

 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 00/00/3030تاريخ االشهار  : 

 32/13/3030تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة مساهمه  -باندا  -منتجات االلبان اراب ديري اسم المالك السابق : الشركة العربية ل
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 القاهرة , , , , مصر -البساتين دار السالم  - 1ص36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 

 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0200002رقم العالمـة  : 

 72   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -العربية لمنتجات االلبان اسم مالكها : الشركة

 00/06/3030تاريخ االشهار  : 
 32/13/3030تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه مصرية   -باندا   -اراب ديري  -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان 
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 القاهرة , , , , مصر -دار السالم   -البساتين   - 1ص36القطعة رقم  -المنطقة الصناعية  -عنوان المالك السابق :  القطامية  
 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 

 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -د الطيب اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محم
 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0200007رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 00/01/3031تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه مصرية  -باندا  -اراب ديري   -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان 
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 القاهرة , , , , مصر  -دار السالم  -البساتين  - 1ص 36ة رقم القطع -المنطقة الصناعية  -عنوان المالك السابق :  القطامية 
 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 

 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 
 القليوبيه  -اطر الخيريه مركز القن -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0200000رقم العالمـة  : 

 21   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات االلبان

 00/00/3030تاريخ االشهار  : 
 32/13/3030تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه  -باندا  -ب ديري اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان ارا

 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 القاهرة , , , , مصر -البساتين دار السالم  - 1ص36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 
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 القليوبيه , مصر -ه مركز القاطر الخيري -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0200000رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 أراب ديرى شركة مساهمة مصرية -اللباناسم مالكها : الشركة العربية لمنتجات ا

 00/00/3030تاريخ االشهار  : 
 32/13/3030تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه  -باندا  -اسم المالك السابق : الشركة العربية لمنتجات االلبان اراب ديري 

 ةأراب ديرى شركة مساهمة مصري -اسم المالك الجديد : الشركة العربية لمنتجات االلبان
 القاهرة , , , , مصر -البساتين دار السالم  - 1ص36عنوان المالك السابق : منطقة القطامية القطعة رقم 

 القليوبيه , مصر -مركز القاطر الخيريه  -عنوان المالك الجديد : سندبيس 
 رئيس مجلس االدارة ) من له حق التوقيع ( -اسم الوكيل الجديد : خالد محمد الطيب محمد الطيب 

 القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -سندبيس عنوان الوكيل الجديد : 
 

 


