
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 ٠٠٥٦٥٩٢رقم العالمـة  : 

  ٢١   الفــــئة :
  اسم مالكها : دارت اند ستريز انك ش. متحدة

  ٠٧/١٠/١٩٨٠تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/٠٢/١٩٨١تاريخ التسـجيل  : 

  
  دارت اند ستريز انك ش. متحدة andاسم المالك السابق : دارت اند ستريز انك ش. متحدة 

  انك ش. متحدة اسم المالك الجديد : دارت اند ستريز
  الواليات المتحدة, الواليات المتحدة االمريكية ٦٠٠١٥ديرفيلد رود ديرفيلد اللينوس  ١٧١٧عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات  ٣٢٨٣٧اس ، اورانج بلوسوم تريل ، اورالندو ، فلوريدا  ١٤٩٠١عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠٠٦٠٢٠٦رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : كابوشيكي كايشا بيلوت 

  تاريخ االشهار  : 
  ٢٥/١٠/١٩٨٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  لسابق : كابوشيكي كايشا بيلوت اسم المالك ا

  اسم المالك الجديد : كابوشيكي كايشا بيلوت 
  تشوم شيناجوا طوكيو اليابان, اليابان ٢نيشي جوتندا  ١_٨عنوان المالك السابق : 
 كو ، طوكيو اليابان , اليابان -تشوم ، تشو  ٢، كيوباشي  ٦ -  ٢١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٠٦٦٨٠٨رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : كابوشيكي كايشا بيلوت 

  ٠٧/٠٢/١٩٨٧تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٧/١٩٨٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  كايشا بيلوت  اسم المالك السابق : كابوشيكي

  اسم المالك الجديد : كابوشيكي كايشا بيلوت 
  تشوم شيناجوا طوكيو اليابان, اليابان ٢نيشي جوتندا  ١_٨عنوان المالك السابق : 
 كو ، طوكيو اليابان , اليابان -تشوم ، تشو  ٢، كيوباشي  ٦ -  ٢١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٠٨١٤٣٣رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : هوهين باك فاه يو مانيوفاكتوري ليمتد شركة محدودة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

  ٠٧/١١/١٩٩٣تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/١٠/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : هوهين باك فاه يومانيو فاكتور ي ليمتد شركه محدوده المسؤليه
  اسم المالك الجديد : هوهين باك فاه يو مانيوفاكتوري ليمتد شركة محدودة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

  _ كوزواي باي _ هونج كونج, اليابان اليتون رود ١٠٣٢عنوان المالك السابق : الدور السابع ليبو _ اليتون تاور 
 جلويستبر رود هونج كونج , هونج كونج ٢٠٠فلور ذى سنتر جروب سنتر ، رقم  ١١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : أ /جورج عزيز
  الحرية مصر الجديدة القاهرة ٢٧٤٧ص بعنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٨١٤٣٤رقم العالمـة  : 

  ٥   : الفــــئة
  اسم مالكها : هوهين باك فاه يو مانيوفاكتوري ليمتد شركة محدودة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج

  ٠٧/٠٦/١٩٩٣تاريخ االشهار  : 
  ٠٣/٠٨/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : هوهين باك فاه يو مانيوفاكتوري ليمتد

  كتوري ليمتد شركة محدودة وقائمة طبقا لقوانين هونج كونجاسم المالك الجديد : هوهين باك فاه يو مانيوفا
  ليتون رود كوزواى باى_ هونج كونج., هونج كونج ١٠٣عنوان المالك السابق : الدور السابع ليبواليتون تاور 

 جلويستبر رود هونج كونج , هونج كونج ٢٠٠فلور ذى سنتر جروب سنتر ، رقم  ١١عنوان المالك الجديد : 
 الجديد : أ /جورج عزيز اسم الوكيل

  الحرية مصر الجديدة القاهرة ٢٧٤٧ص بعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٥٧٠٥رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  شركه مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم مالكها : هوارد جونسون انترناشيونال انك 

  ٠٧/١١/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٧/٢٠٠٣خ التسـجيل  : تاري

  
  شركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : هوارد جونسون انترناشيونال 

  شركه مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك الجديد : هوارد جونسون انترناشيونال انك 
  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ٧٠٥٤سيلفان واى ، بارسيبانى ، نيوجيرسى  ٦عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٧٠٥٤سليفان واى بارسيبان نيو جرسى  ٢٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٢٥٧٠٦رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  شركه مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم مالكها : هوارد جونسون انترناشيونال انك 

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٣/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : هوارد جونسون انترناشيونال 

  شركه مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك الجديد : هوارد جونسون انترناشيونال انك 
  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ٧٠٥٤ارسيبانى ، نيوجيرسى سيلفان واى ، ب ٦عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٧٠٥٤سليفان واى بارسيبان نيو جرسى  ٢٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٢٥٧٠٧رقم العالمـة  : 
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  ٤٢   الفــــئة :
  شركه مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم مالكها : هوارد جونسون انترناشيونال انك 

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٣/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه مساهمه -م المالك السابق : هوارد جونسون انترناشيونال اس

  شركه مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك الجديد : هوارد جونسون انترناشيونال انك 
كية , الواليات المتحدة الواليات المتحدة االمري - ٢٧٨ - ٧٠٥٤جيفرسون رود بارسيبانى نيوجيرسى  ٣٩٩عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٧٠٥٤سليفان واى بارسيبان نيو جرسى  ٢٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٢٨٤١١رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : المصرية للغذاء (فرجللو) ش.م.م 

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٤تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠١/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
ة مساهمة مصرية غرضها / تربية الماشية شرك - فرج اللة  -اسم المالك السابق : الشركة المصرية للصناعات الغذائية المتقدمة ش م م 

  والدواجن واقامة مجزر الى
  شركة مساهمة مصرية - اسم المالك الجديد : المصرية للغذاء (فرجللو) ش.م.م 

  عنوان المالك السابق : مدينة برج العرب الجديدة باالسكندرية, مصر
 - ٢٦) بلوك  ٣،  ٢،  ١) خلف (  ٢،  ١وجزء من القطعة رقم (  - ٣القطعة رقم  -عنوان المالك الجديد : مدينة برج العرب الجديدة 

 االسكندرية  , , , , مصر -المنطقة الصناعية االولى 
 اسم الوكيل الجديد : مطيع جاد اللة دميان

  اكتوبر ٦الحى المتميز مدينة  ٧٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٩٤٣٤رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  مالكها : كينزو سوسيتية انونيم شركة مساهمةاسم 

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٣تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه مساهمه - اسم المالك السابق : كينزو سوسيتيه انونيم 

  اسم المالك الجديد : كينزو سوسيتية انونيم شركة مساهمة
  فرنسا, فرنسا -باريس  ن ٧٥٠٠١بالس دى فيكتوريا  ٣عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا, فرنسا ٧٥٠٠٠٢رو فيفين ،  ١٨عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٢٩٤٣٥رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  : كينزو سوسيتية انونيم شركة مساهمة اسم مالكها

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٣تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : كينذو سوسيتية انونيم شركة مساهمة
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  اسم المالك الجديد : كينزو سوسيتية انونيم شركة مساهمة
  نسا, فرنسافر-باريس - ٧٥٠٠١بالس دى فيكتوار  ٣عنوان المالك السابق : 
 باريس ، فرنسا, فرنسا ٧٥٠٠٠٢رو فيفين ،  ١٨عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٣٣٨٢٨رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  وب ليمتداسم مالكها : جالكسو جر

  ٠٧/١١/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٠٣/٠٨/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : جالكسو جروب ليمتد
  اسم المالك الجديد : جالكسو جروب ليمتد

  او إن إن انجلترا, بريطانيا ٦عنوان المالك السابق : جالكسو ويلكوم هاوس ، بيركلى افينيو ، جرينفورد ميدلسكس ، يو بى 
 جى اس ، انجلترا, بريطانيا ٩ ٨جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  ٩٨٠عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٣٣٨٥٢رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : جالكسو جروب ليمتد

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : جالكسو جروب ليمتد
  اسم المالك الجديد : جالكسو جروب ليمتد

  إن إن انجلترا, بريطانيااو  ٦عنوان المالك السابق : جالكسو وليكام هاوس ، بيركلى افينيو ، جرينفورد ميدلسيكس ، يو بى 
 جى اس ، انجلترا, بريطانيا ٩ ٨جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  ٩٨٠عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٤٢٤٣٤ رقم العالمـة  :

  ١١   الفــــئة :
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقالقوانين اليابان . - اسم مالكها : فناي إليكتريك كومباني ليمتد 

  ٠٧/١٢/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  انين اليابان .شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقالقو -اسم المالك السابق : فناي إليكتريك كومباني ليمتد 
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقالقوانين اليابان . -اسم المالك الجديد : فناي إليكتريك كومباني ليمتد 

  اليابان., اليابان -شي ، أوزاكا  -تشوم ، دايتو  -٧،ناكاجياتو ٧ - ١عنوان المالك السابق : 
 شى اوساكا ، اليابان , اليابان -شوم ، دايتو ت - ٧جو ناكاجايدو ،  - ١بان ،  -  ٧عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٤٤٦٥٤رقم العالمـة  : 

  ١   الفــــئة :
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  وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) 
  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 

  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
  

  اسم المالك السابق : فورد موتور كمبانى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  وانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لق

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -٤٨١٢١والية ميتشجان  -عنوان المالك السابق : ذى امريكان رود مدينة ديوبورن 
  االمريكية

واليات المتحدة الواليات المتحدة األمريكية, , , , ال٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٦٥٥رقم العالمـة  : 

  ٢   الفــــئة :
  ؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة م

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمبانى / شركه مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائم
الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  -  ٤٨١٢١واليه ميتشجان  -مدينه ديوبورن  -عنوان المالك السابق : ذى امريكان رود 

  االمريكية
ية, , , , الواليات المتحدة الواليات المتحدة األمريك٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٥٦رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  ركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كمباني ( ش

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  فة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤل
_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _ والية ميتشجان 

  االمريكية
دة األمريكية, الواليات المتحدة الواليات المتح٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود ميدنة ديو برون _ والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٥٨رقم العالمـة  : 

  ٦   الفــــئة :
  ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير اسم مالكها : فورد موتور كمباني

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : فورد موتورز كمبانى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهم
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٨٢١عنوان المالك السابق : ذى امريكان رود مدينة ديوبورن والية ميتشجان 
األمريكية, , , , الواليات المتحدة  الواليات المتحدة٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٥٩رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  باني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كم

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمبانى شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  اهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مس
_ الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذى امريكان رود مدينه ديوبورن واليه ميتشجان 

  االمريكية
لمتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة الواليات ا٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٦٠رقم العالمـة  : 

  ٨   الفــــئة :
  تور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد مو

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة ) مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديو بورن _ والية ميتشجان 

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٦٢رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  لكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم ما

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
فورد موتور كمباني ( شركة  andاسم المالك السابق : فورد موتور كمباني ( مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالور 

  اهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويرمس
  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
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حدة _ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المت٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _ والية ميتشجان 
  االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٦٦٣رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/١٠/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير - بانى اسم المالك السابق : فورد موتور كم

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
, الواليات المتحدة _ الواليات المتحدة االمريكية  ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذى امريكان رود مدينة ديو بورن _ والية ميتشجان 

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ة نصر ص ب مدين -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٦٤رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة )مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : 

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
ة األمريكية, الواليات المتحدة _ الواليات المتحد٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _ والية ميتشجان 

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -سالم صالح  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٦٥رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  الك السابق : فورد موتور كمبانى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم الم

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  الواليات- ٤٨١٢١والية ميتشجان-عنوان المالك السابق : ذى امريكان رود مدينة ديوبورن 

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
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 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٦٦رقم العالمـة  : 

  ٢٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  م المالك السابق : فورد موتور كمباني ( شركةمساهمة )مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراس

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _ والية ميتشجان 

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - ات العبور عمارعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٦٧رقم العالمـة  : 

  ١   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني (شركة مساهمة ) مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٢١شجان عنوان المالك السابق : ذي اميركان رود مدينة ديوبورن والية ميت
  االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور يد : عنوان الوكيل الجد

 

 
 ٠١٤٤٦٦٨رقم العالمـة  : 

  ٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧:   تاريخ التسـجيل

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة ) مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١والية ميتشجان  عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _
  االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود ميدنة ديو برون _ والية ميتشجان 
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور كيل الجديد : عنوان الو
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 ٠١٤٤٦٦٩رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧خ التسـجيل  : تاري

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني (شركة مساهمة ) مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١ديوبورن _ والية ميتشجان عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة 
  االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 يةاسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكر
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٦٧٠رقم العالمـة  : 

  ٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمبانى ( شركة مساهمة)مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  الواليات المتحدة المريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٨١٢١ة ديو بورن والية ميتشجانعنوان المالك السابق : ذى امريكان رود مدين

الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٦٧١رقم العالمـة  : 

  ٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمبانى (شركة مساهمة)مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  الواليات المتحدة المريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٨١٢١مدينة ديو بورن والية ميتشجانعنوان المالك السابق : ذى امريكان رود 

الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 كريةاسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الف
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٦٧٢رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
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  ٠٧/٠٥/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠١/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني 

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٢١رود مدينة ديوبورن , والية ميتشجان  عنوان المالك السابق : ذي امريكان

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 لملكية الفكريةاسم الوكيل الجديد : سماس ل

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٧٣رقم العالمـة  : 

  ٨   الفــــئة :
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦هار  : تاريخ االش
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة )مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _ والية ميتشجان  عنوان المالك السابق :
  االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 د : سماس للملكية الفكريةاسم الوكيل الجدي
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٦٧٤رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  راسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوي

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٢١السابق : ذي امريكان رود مدينة ديوبورن , والية ميتشجان  عنوان المالك

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 وكيل الجديد : سماس للملكية الفكريةاسم ال

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٧٥رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  الية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين و

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
  اسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١نوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديو بورن _ والية ميتشجان ع
  االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 يكيةاالمر

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية
  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٤٦٧٦رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  ا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبق

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير - اسم المالك السابق : فورد موتور كمبانى 

  ية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين وال
،الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذى أمريكان رود مدينة ديوبورن ،والية ميتشجان 

  االمريكية
لمتحدة الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات ا٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٧٧رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة 

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  بقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة ط
_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _ والية ميتشجان 

  االمريكية
, , الواليات المتحدة الواليات المتحدة األمريكية, , ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٧٨رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  ساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة م

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٦/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلف
_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود ميدنة ديو برون _ والية ميتشجان 
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  االمريكية
األمريكية, , , , الواليات المتحدة الواليات المتحدة ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٦٧٩رقم العالمـة  : 

  ٢٧   الفــــئة :
  باني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : فورد موتور كم

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة ) مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شرك
_ الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذي أمريكان رود مدينة ديوبورن _ والية ميتشجان 

  االمريكية
يات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة الوال٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٨٥٤رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير اسم مالكها :

  ٠٧/٠١/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٣١/٠١/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير - اسم المالك السابق : فورد موتور كمبانى 

  كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  ٤٨١٢١عنوان المالك السابق : ذى امريكان رود مدينه ديوبورن ، واليه ميتشجان 

  االمريكية
الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة ٤٨١٢٦ان عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشج

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٧٢٧١٤رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : المصرية للغذاء (فرجللو) ش.م.م 

  تاريخ االشهار  : 
  ٠٥/١١/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : الشركه المصريه للصناعات الغذائيه المتقدمه ش م ( فرج هللا ) 

  شركة مساهمة مصرية - .م.م اسم المالك الجديد : المصرية للغذاء (فرجللو) ش
  عنوان المالك السابق : م برج العرب الجديده االسكندريه, مصر

 - ٢٦) بلوك  ٣،  ٢،  ١) خلف (  ٢،  ١وجزء من القطعة رقم (  - ٣القطعة رقم  -عنوان المالك الجديد : مدينة برج العرب الجديدة 
 االسكندرية  , , , , مصر -المنطقة الصناعية االولى 

 الوكيل الجديد : مطيع جاد اللة دميان اسم
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  اكتوبر الجيزة  ٦الحى المتميز ٧٤ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٧٢٧١٩رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : المصرية للغذاء (فرجللو) ش.م.م 

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٠٥/١١/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : الشركة المصرية للصناعات الغذائية المتقدمة ش.م.م (فرج اللة) شركة مساهمة مصرية

  شركة مساهمة مصرية - اسم المالك الجديد : المصرية للغذاء (فرجللو) ش.م.م 
  عنوان المالك السابق : م برج العرب الجديدة االسكندرية, مصر

 - ٢٦) بلوك  ٣،  ٢،  ١) خلف (  ٢،  ١وجزء من القطعة رقم (  - ٣القطعة رقم  -ينة برج العرب الجديدة عنوان المالك الجديد : مد
 االسكندرية  , , , , مصر -المنطقة الصناعية االولى 

 اسم الوكيل الجديد : مطيع جاد اللة دميان
  اكتوبر  ٦مدينة  -الحى المتميز  - ٧٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٩١٧٦٩العالمـة  :  رقم

  ٣٥   الفــــئة :
  شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة - اسم مالكها : رافلز انترناشيونال ليمتد

  ٠٧/٠٢/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠٢/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  قائمة طبقا لقوانين سنغافورةشركة محدودة المسئولية تاسست و-اسم المالك السابق : رافليس انترناشونال ليمتد

  شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة -اسم المالك الجديد : رافلز انترناشيونال ليمتد
  , سنغافورة١٧٩١٠١رافلز سيتى تور سنغافورة  ١٠-  ٠٠نورث بريدج رود # ٢٥عنوان المالك السابق : 
 ., سنغافورة  ٠ ٧٨٨٨١جوتشو تاور ، سنغافورة  ٠١ - ١٧واليش ستريت #   ١عنوان المالك الجديد :  

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

 

 
 ٠٢٤٨٤٧٠رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  مؤلفة طبقا لقوانين ديالويرانك شركة متحدة  -اسم مالكها : شركة اكوردا ثير ابيتكس 

  ٠٧/١٠/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٨/١٠/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير -اسم المالك السابق : شركة اكوردا ثير ابيتكس 
  يرانك شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين ديالو -اسم المالك الجديد : شركة اكوردا ثير ابيتكس 

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ١٠٥٣٢نيويورك  -سكاى الين درايف هاوثورن  ١٥عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  -  ١٠٥٠٢او سو ميوريفيجن بورد اسلى نيويورك  ٢عنوان المالك الجديد : اتش 

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

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

 
 ٠٢٤٨٤٧١رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  انك شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير -شركة اكوردا ثير ابيتكس اسم مالكها : 

  ٠٧/١٠/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
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  ١٨/١٠/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
  

  انك شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير -اسم المالك السابق : شركة اكوردا ثير ابيتكس 
  انك شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير -اسم المالك الجديد : شركة اكوردا ثير ابيتكس 

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ١٠٥٣٢نيويورك  -سكاى الين درايف هاوثورن  ١٥عنوان المالك السابق : 
مريكية , الواليات المتحدة الواليات المتحدة اال -  ١٠٥٠٢او سو ميوريفيجن بورد اسلى نيويورك  ٢عنوان المالك الجديد : اتش 

 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 ٣عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٥٥٥٥٦:  رقم العالمـة 

  ٤٢   الفــــئة :
  المملكة المتحدة األمريكية - شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  - اسم مالكها : ساند جيت ال تى دى 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ٣١/٠٥/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  المملكة المتحدة --قائمة طبقا لقوانين برمودا شركة محدودة عامة تأسست و -اسم المالك السابق : ساند جيت ال تى دى 
  المملكة المتحدة األمريكية -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -اسم المالك الجديد : ساند جيت ال تى دى 

  برمودا المملكة المتحدة, برمودا ١٢ش فيكتوريا هاميلتون اتش ام  ٢٢عنوان المالك السابق : كانونز كورت 
 ، برمودا , برمودا ١٠ش فيكتوريا ، هاميلتون اتش ام  ٣١عنوان المالك الجديد : فيكتوريا بلس الطابق الخامس ، 

 اسم الوكيل الجديد : عبد الرحمن عادل حلمى
  العجوزة ١٢٦٥٤ص .ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٥٩٦٧٢رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  انك اسم مالكها : سيتي جروب 

  ٠٧/٠٧/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٣/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : سيتي جروب انك 
  اسم المالك الجديد : سيتي جروب انك 

  . الواليات المتحدة  االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠١٣غرينتش ستريت . نيويورك .  ٣٨٨عنوان المالك السابق : 
 . الواليات المتحدة  االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠١٣غرينتش ستريت . نيويورك .  ٣٨٨لمالك الجديد : عنوان ا

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

 

 
 ٠٢٦٤٣٣٧رقم العالمـة  : 

  ١٢   ـــئة :الفـ
  اسم مالكها : فورد موتور كمباني ( شركة مساهمة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  ٠٧/١٢/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٣/٠٨/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  ش امريكية -اسم المالك السابق : فورد موتور كمبنى 

  مة مؤلفة ) وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : فورد موتور كمباني ( شركة مساه
  امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٤٨١٢٦ديربورن ميتشيجن  -عنوان المالك السابق : ون اميريكان رود 

المتحدة الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات ٤٨١٢٦عنوان المالك الجديد : وان أمريكان رود مدينة ديوبرون والية ميتشجان 
 االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية



 

15 15 

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١مدينة نصر ص ب  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٧٨٢٩٠رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية  -لطبية الطبيعية اسم مالكها : اوتومان للتجارة والتصنيع رويال لالعشاب ا

  ٠٧/٠٧/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٣/١١/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -اسم المالك السابق : شركة اوتومان للتجارة والتصنيع 

  اهمة مصرية شركة مس -اسم المالك الجديد : اوتومان للتجارة والتصنيع رويال لالعشاب الطبية الطبيعية 
  القاهرة, مصر - ش بورسعيد  ٤٩٩عنوان المالك السابق : 

 الجيزة , , , , مصر-شبرامنت  - عنوان المالك الجديد : زاوية ابو مسلم 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

  الظاهر  ٢٨ب  - ة  ص ش حمدى الظاهر القاهر ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٨٠٣٢٧رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  شركة تضامن - شركة توب كوزمتيك  - اسم مالكها : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه 

  ٠٧/١٠/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة تضامن -شركة توب كوزمتيك  -د الشرقاوى وشريكه اسم المالك السابق : محمد نبيل عبد الكريم السي

  شركة تضامن -شركة توب كوزمتيك  -اسم المالك الجديد : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه 
  القاهرة, مصر - مدينة نصر اول  - شارع عبد الرازق السنهورى  ٢٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -الموسكى  -بورسعيد  شارع ٤٤٣عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمن انور عزب
  عطفة عبد الرحمن من ش السبع قاعات البحرية الجمالية القاهرة ١تبع  ٢عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٨٠٣٢٨رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  شركة تضامن - شركة توب كوزمتيك  -  اسم مالكها : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه

  ٠٧/١٠/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة تضامن -شركة توب كوزمتيك  -اسم المالك السابق : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه 
  شركة تضامن -توب كوزمتيك شركة  -اسم المالك الجديد : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه 

  القاهرة, مصر - مدينة نصر اول  - شارع عبد الرازق السنهورى  ٢٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة , مصر -الجمالية  -شارع بورسعيد  ٤٤٣عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمن انور عزب
  السبع قاعات البحرية الجمالية القاهرة عطفة عبد الرحمن من ش ١تبع  ٢عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


